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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 40. sayısıyla 12. yılımızı geride bıraktık. 2020 yılının Son-

bahar sezonu sayısından sonra 2021‟in ilk sayısı olan KıĢ sezonunun dergisi ile 13. yılımıza 

girmiĢ olacağız. 

Bu dergimizde de yine önemli makalelerle karĢı karĢıyayız. Bu sayımızda 11 makale 

ve 1 röportaj yer alıyor. Yazarlarımız Ģunlardır: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Saim 

Sakaoğlu, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Dr. YaĢar Kalafat, Hayrettin 

Ġvgin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı, Necdet Kurt, Songül Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi 

Ercan Ömirbayev, Kamber Özcivan.  

Dr. Abdullah Demirci‟nin Sayın Nail Tan ile yaptığı röportajı da son sayfalarımızda 

yer alıyor.  

Dergimize makale göndermek isteyenler bu sayımızın sonunda yer alan üç dildeki 

(Türkçe, Ġngilizce, Rusça) “Yayın Ġlkeleri”ne uygun olarak hazırladıkları yazılarını 

(kulturevreni@gmail.com) e-postasıyla gönderebilirler.  

Kültür Evreni dergisinin (www.kulturevreni.com)  web sitesine girerek, istedikleri 

dergiyi ücretsiz indirebilirler. 

Kültür Evreni dergisinin 40. sayısının bilim dünyasına hayırlı-uğurlu olmasını diler, 

selâm ve saygılarımızı iletiriz.  

 

 

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

                      Editör              Editör 

 

 

FROM THE EDITORS 
 

Dear Readers, 

We left our 12
th

 year behind with the 40
th

 issue of Universe of Culture (Kültür Evre-

ni)  magazine. After the issue of 2020 in Autumn season, we will have entered our 13
th
 year 

with the magazine of Winter season, which is the first issue of 2021. 

We are faced with important articles in this magazine as well. This issue includes 11 

articles and 1 interview. Our authors are: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Saim Saka-

oğlu, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Dr. YaĢar Kalafat, Hayrettin Ġvgin, 

Dr. Lecturer Mehmet Yardımcı, Necdet Kurt, Songül Çakmak, Dr. Lecturer Ercan Ömirba-

yev, Kamber Özcivan. 

The interview of Dr. Abdullah Demirci with Mr. Nail Tan is also on our last pages. 

Who wish to submit articles to our journal can prepare their articles in accordance 

with the "Publication Principles" in three languages (Turkish, English, Russian) listed at the 

end of this issue and send them via e-mail (kulturevreni@gmail.com). 

The magazine can be downloaded free of charge from the website of the Universe of 

Culture (Kültür Evreni) magazine (www.kulturevreni.com). 

We wish the 40
th

 issue of Universe of Culture (Kültür Evreni) magazine to be auspi-

cious and beneficial to the world of science and convey our greetings and respects. 

   

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

                      Editör              Editör 

mailto:kulturevreni@gmail.com
http://www.kulturevreni.com/
mailto:kulturevreni@gmail.com
http://www.kulturevreni.com/
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ОТ РЕДАКТОРА 

 
Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам 40-ой номер журнала «Вселенная Культуры». Хотим 

напомнить, что 40-ой номер журнала является завершающим в 12-летнем 

существовании журнала. Следует сказать, что за всѐ время существования журнала 

его выпуск ни разу не прерывался. И в новом 2021-ом году 41-ым номером зимнего 

выпуска издание журнала «Вселенная Культуры» будет продолжаться.  

Представленный вам номер содержит 11 научных статей и 1 интервью.  

Авторами статей являются Проф.Др. Тунджер Гюленсой, Проф.Др. Саим Сакаоглу, 

Проф.Др. Фуат Бозкурт, Проф.Др. Зеки Каймаз, Др. Яшар Калафат, Хайреттин 

Ивгин, Ст.преп. Мехмет Ярдымчы, Нечдет Курт, Сонгюль Чакмак, Ст.Преп.Др. 

Эржан Омирбаев и  Камбер Оздживан. 

Беседу с Наилем Таном провѐл Др. Абдулла Демирчи. 

Авторам, желающим опубликовать статью в нашем журнале, следует 

оформить своѐ научное исследование в соответствии с требованиями, изложенными 

на турецком, английском и русском языках в конце выпуска и отправить по адресу 

kulturevreni@gmail.com.  

 Статьи авторов номера можно также прочитать на веб-сайте журнала 

www.kulturevreni.com и бесплатно распечатать.  

Желаем вам успехов и надеемся, что наш журнал окажет содействие и 

поддержку как обмену знаниями, так и продвижению вашей научной деятельности. 

Членыредколлегии 

 

 

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

                     Editör                                                                     Editör           

                                        

mailto:kulturevreni@gmail.com
http://www.kulturevreni.com/
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BAZI ETĠMOLOJĠK SÖZLÜKLERĠN 

TÜRK DĠLĠNE VERDĠKLERĠ ZARAR 

(Tietze-Eren-NiĢanyan-Emiroğlu Örneği) 
 

DAMAGE OF SOME ETHYMOLOGICAL  

DICTIONARIES IN THE TURKISH LANGUAGE 

(The Case of Tietze-Eren-NiĢanyan-Emiroğlu) 

  
ВРЕД, НАНОСИМЫЙ ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

НЕКОТОРЫМИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИМИ  

СЛОВАРЯМИ  

 
 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
*
 

 

 

 

 

ÖZ 

Bazı Türkçe kökenli sözcükler; A. Tietze, H. Eren, S. NiĢanyan, K. Emiroğ-

lu tarafından yazılan etimolojik sözlüklerde Rumca, Yunanca, Ermenice, Slavca, 

Çince, Soğutça, Toharca, Farsça, Arapça gibi dillerine bağlanmaktadır. Bu sözlük 

yazarlarının dıĢında bazı edebiyatçı, dilci ve Türkologlar da maalesef Türkçe ol-

dukları bilinen bazı kelimeleri Rumcaya, Yunancaya ya da Ermeniceye maletmeye 

çalıĢmaktadırlar.  

Benim hazırladığım Türkiye Türkçesi‟ndeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bil-

gisi Sözlüğü‟nde kökeni Türkçe olarak belirlenen sözcüklerin; Tietze, Eren, NiĢan-

yan, Dankof, Emiroğlu tarafından bilerek ya da bilmeyerek baĢka dillere bağladık-

ları görülmektedir.  

Bu yazımız; kökeni Türkçe olan bazı sözcükleri, örnek göstererek, bu araĢ-

tırmacıların  nasıl Türkçenin dıĢında baĢka dillere bağladıklarını ortaya koymakta-

dır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, diğer diller, etimolojik sözcükler, etimoloji 

araĢtırmacıları. 

 

 

 

 

 

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

(t.gulensoy@gmail.com) 
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ABSTRACT 

Some Turkish words are linked to languages such as Romaic, Greek, Arme-

nian, Slavic, Chinese, Sogdian, Tocharian, Persian and Arabic in etymological 

dictionaries written by A. Tietze, H. Eren, S. NiĢanyan e K. Emiroğlu. Apart from 

these dictionary writers, some writers, linguists and Turcologists unfortunately try 

to attribute some words known to be Turkish to Romaic, Greek or Armenian. 

It is seen that the words whose origin is determined as Turkish in my work 

Türkiye Türkçesi‟ndeki Türkçe Sözlüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (Dictionary of 

the Etymology of Turkish Words  in Turkey Turkish) are connected to other langu-

ages either knowingly or unknowingly 

bay Tietze, Eren, NiĢanyan, Dankof, and Emiroğlu. 

This article reveals how these researchers link to languages other than Tur-

kish, by showing examples of some words whose origin is Turkish. 

Key  Words: Turkish, other languages, etymological words, etymology re-

searchers 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Türkçe kökenli sözcüklerin Tietze, Eren, NiĢanyan ve Emiroğlu tara-

fından Rumca, Yunanca, Ermenice, Slavca, Çince, Soğutça, Toharca, Farsça, 

Arapça gibi dillere bağlanmak istendiğini aĢağıda vereceğim örneklerden görecek-

siniz.  

Bu etimolojik sözlük yazarlarının dıĢında, hiçbir sözlük yazmamıĢ ya da ya-

zımına ortak olmamıĢ bazı Türkologlar da TÜRKÇE kökenli bazı sözcükleri, ısrar-

la, baĢka dillere bağlamaya çalıĢmaktadırlar. Mesela, hayatında hiç Sinoloji eğitimi 

görmemiĢ, eski (klasik) ve modern Çince hakkında hiçbir bilgisi olmayan, klasik 

Çin ideogramlarının anlamlarını bilmeyen bazı kiĢiler ile Soğutça, Toharca, klasik 

Farsça ya da Arapça bilgisi olmayan kiĢiler ve en az 500 yıl Türk hâkimiyeti altın-

da, Türkler‟le birlikte aynı Ģehirlerde ve hatta aynı mahallelerde birlikte yaĢamıĢ 

Anadolu yerli Rumları ile Anadolu yerli Ermenileri‟nin dillerinin Türkçe kelimele-

rin fonetik ve morfolojik yapılarını nasıl dejenere ettiklerinden haberi olmayan bazı 

Türkiyeli Türkologlar, TÜRKÇE oldukları bilinen bazı kelimeleri Rumca, Yunanca 

ya da Ermeniceye bağlamaya çalıĢmıĢlardır. 

Yahudi asıllı Avusturyalı dilci Andreas Tietze ise, yazdığı makaleler ile 

etimolojik sözlüğünde pek çok Türkçe kökenli kelimeyi Yunanca, Rumca, Ermeni-

ce, Farsça ve Arapça gibi dillere bağlamayı tercih etmiĢtir. 

Yine Yahudi asıllı bir dilci olan Amerikalı Robert Dankof da “Türkçedeki 

Ermenice Ödünç Kelimeler” adlı Ġngilizce makalesinden baĢka “Ermenicedeki 

Türkçe Ödünç Kelimeler” üzerine hiçbir araĢtırma yapmamıĢtır. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 40 

 

 11 

Sevan NiĢanyan, Ġstanbul‟da doğmuĢ bir yerli Ermeni vatandaĢı olup, asıl 

mesleği turizm iĢletmeciliğidir. “Sözlerin Soy Ağacı. ÇağdaĢ Türkçenin Etimolo-

jik Sözlüğü” (Ġstanbul 2002,  küçük boy 543 S.) adlı kitabında pek çok Türkçe 

kelimeyi Ermenice ve Rumcaya bağlamaya çalıĢmıĢtır. O sözlüğün, Türkçe keli-

meler açısından, hiçbir güvenliği yoktur; pek çoğu yanlıĢtır.  

Kudret Emiroğlu adlı, Türkolog olmayan bir kiĢi de “Trabzon-Maçka 

Etimoloji Sözlüğü” adlı kitabında (Ankara 1989), 15. Yüzyılda, Fatih Sultan 

Mehmet Han tarafından, tarihin çöplüğüne gömülmüĢ “Pontus Rum Ġmparatorlu-

ğu” zamanında yöre ağızlarına girmiĢ bazı eski Rumca kelimeler üzerinde durmuĢ; 

Türkçe kökenli pek çok kelimeyi de Rumcaya bağlamak için zoraki etimoloji de-

nemeleri yapmıĢtır. 

Hasan  Eren, Bulgaristan‟da doğmuĢ Türk olup, Macaristan‟da Nemeth gibi 

dilcilerden dersler almıĢ, uzun yıllar DTCF‟nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 

“Türk Dili Tarihi” dersleri vermiĢ; benim de iki yıl bilgisinden yararlandığım ve 

TDK‟nda 18 yıl Bilim Kurulu üyesi olarak birlikte çalıĢtığım hocam idi. Ama ne 

yazık ki, eski makalelerinden oluĢan kelimelerin çoğunlukta olduğu “Türk Dilinin 

Etimolojik Sözlüğü” (Ankara 1999) adlı eseri, güvenilir bir Türkçe sözlük değildir. 

Pek çok Türkçe kelimenin etimolojisi üzerinde kendi fikir ve görüĢlerini belirtme-

diği gibi, yabancı dilcilerin görüĢlerini benimseyerek Türkolojiye hizmet edeme-

miĢtir. 

Tuncer Gülensoy tarafından 2 cilt hâlinde hazırlanan  “Türkiye Türkçesin-

deki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü” (Ankara 2007, 2011, TDK yay.) 

adlı eseri, Türk dili kültürü alanında büyük bir boĢluğu doldurmuĢsa da, ne yazık 

ki, 3. baskısı TDK tarafından “Yayın Kurulumuz tarafından basılması uygun 

bulunmamıĢtır” (TDK BaĢkanı-Mustafa Kaçalin) gerekçesiyle yapılmamıĢtır. Bu 

eserin 3. baskısı Bilge Kültür Sanat yayınları arasında, 2017 yılında,  Ġstanbul‟da 

yapılmıĢ, bu arada bazı dizgi hataları düzeltilmiĢ ve bazı yeni etimoloji görüĢlerine 

de yer verilmiĢtir. 

[Bu sözlüğün 3. Baskısı yapılmadan önce, DTCF‟de, Fırat Üniversitesinde, 

Erciyes Üniversitesinde hocalığını yaptığım ya da YL ve Doktora sınavlarında jüri 

üyesi olarak bulunduğum ya da YL ve Doktora yöneticiliğini yaptığım, Prof. Dr. 

Hatice ġahin, Prof. Dr. Vahit Türk, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Prof. Dr. Ahmet 

Buran, Prof. Dr. Nevzat Özkan, Prof. Dr. Mustafa Öner, Prof. Dr. Gürer Gül-

sevin, Doç. Dr. Canan Ġleri gibi Türk dilinin ustaları da sayfaları yeniden gözden 

geçirerek düzeltme ve eklemelerde bulunmuşlardır. Hepsine bu göz nuru emekle-

rinden dolayı teşekkür ediyorum]. 

Türkiye‟de yazılan ve yayımlanan etimolojik sözlükler bu kadardır. 

TDK‟nun benimkinden baĢka bir yayını da olmamıĢtır. Yalnız, bazı Türkolog mes-

lektaĢlarım, bazı Türkçe kökenli kelimelerin etimoloji denemelerinde bulunarak, 

beni eleĢtirmiĢler, kendi görüĢlerini kabul etmemi istemiĢlerdir. Ben, bu vesile ile 

daha önce yaptığım etimoloji denemelerimin arkasında durduğumu, yalnız “YO-

ĞURT” sözcüğünün etimoloji denemesini (û- > uyu-) fiiline bağlayan torunum, 

Fırat Üniversitesi‟nden Dr. Gökçen Durukoğlu‟un görüĢünü de kendi görüĢümün 

yanına koyduğumu belirtmek isterim. 
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AĢağıda örnek olarak verdiğim  bazı Türkçe sözcüklerin, Tietze, Dankof, 

NiĢanyan, Eren ve Emiroğlu tarafından ne durumlara getirildiğini, hangi yabancı 

dillere bağlanmak istendiğini göreceksiniz. Onların yaptığı değerlendirmelerin 

bütününü görebilmeniz için benim sözlüğümü baĢtan sona dikkatle okumanız gere-

kecektir: 

 

Kısaltmalar :  

Ar.   : Arapça 

ALT  : Armenian Loanwods in Turkish 

An. Ağl. : Anadolu ağızlarında  

Ç.    : Çince 

Çağ.  : Ç.ağatayca 

DTCF  : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi  

DLT  : Divan ü Lügat‟it-Türk 

ET : Eski Türkçe 

ED  : An Etymological Dictionary 

EAT : Eski Anadolu Türkçesi 

Erm.  : Ermenice 

EErm. :Eski Ermenice  

EFars.  : Eski Farsça 

EUyg.  : Eski Uygurca  

EYun.    : Eski Yunanca  

Fars.  : Farsça 

IKPÖ  : Ġyi Kötü Prens Öyküsü  

Kıpç. : Kıpçakca 

KWB : Kalmükisches Wörterbuch 

Moğ.  : Moğolca 

Rum.  : Rumca 

Srp.  : Sırpça 

SS  : Sözlerin Soyağacı  

TDES  : Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

TDAY  : Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı  

TDK  : Türk Dil Kurumu 

TMEN  : Turkishe und Mongolishe Elemente im Neupersschen 

TMES  : Trabzon-Maçka Etimolojik Sözlüğü  

OT  : Osmanlı Türkçesi 

Tü. : Türkçe 

YL  : Yüksek Lisans 

Yun. : Yunanca 

Wd  : Versuch eines etymologischen 
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ÖRNEK BAZI SÖZCÜKLER 

  = *alaçu (Uygr., DLT) 

< * ala „yarım‟ + açık „yarım açık‟ 

alaçık „Çalı pırpıdan yapılmıĢ kulübe‟ 

Clauson: < alıntı. 

Doerfer: < ölü bir dilden alıntı. 

Eren (TDES, 7): <? Kökünü bilmiyoruz. 

alçı „Alçı taĢı‟ 

  < ET. alçıg; Çağ. yalçu 

Tietze (TETTL, 146): „Fakat yabancı bir kelime olduğu muhtemeldir.‟ (Çin-

ce??) 

Eren (TDES, 8): Kökenini bilmiyoruz. 

NiĢanyan (SS, 34): alçı=ET.? alçıg  

alıç „Yabanî bir meyve türü‟ 

< OT. aluç „Ģeftali‟ (DLT) 

Dankof (ALT, 6): < Erm. aloç 

Clauson (ED, 128): < Fars. alû  

Tietze (Pers 138/8): < Fars. âlû + ça 

Eren (TDES, 8): < ? 

arpa „Arpa‟ 

= arpa (Uyg., DLT) < * arp(/b)+a(y) 

=Moğ. arbay (KWb.) 

Nemeth (Csoma Arm. 92, s.1, not): < Hind-Avrupa dillerinden. 

Clauson (ED, 198b): < Toharca 

Dimitrieva (ST 2, 1975, s. 23): < Farsça. 

avlak „avlanılan yer‟ 

< Tü. av+(< âb) la-k 

Eren (TDES, 25): YOK 

NiĢanyan (SS, 52): YOK 

Ch. Cymonides (1973, no. 23): < Yun. avli = EYun. avlu. 

bacak „Bacak‟ 

        < OT. bag „bağ, düğüm‟ +çak ( > bacak > bacak) 

            V.G.Egerov (1964, 158): < Fars. pâ „ayak‟ + Tü. -acak „küçültme 

eki‟ 

            Sevortyan (1978 II, 25-26): < Evenkice: bacakâ „çatallaĢmıĢ ağaç‟ 

            Rasanen (Wd. 54 a; 377 a): < Fars. pây + ça (k‟yı açıklayamamıĢtır.) 

           Eren (TDES, 31): < Farsçadan alındığı anlaĢılıyor. 

           Doerfer (TDAY 1980-81, 5): < Fars. pâça „hayvan ayağı‟ + k (?) 

          NiĢanyan (SS, 55): bacak < Fars. pâçak „hayvan ayağı, paça‟ 

bal „Bal‟ 

        < OT. bal (DLT) = bâl (Kıpç., Oğuz) 

            Ramstedt (JSFOu 47, I: 34): Çin. *pat 
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           Eren (TDES, 34): „Yaygın bir inanca göre, Türkçe bal eski çağlarda 

Hind-Avrupa dillerinden  alınmıĢtır. Hind-Avrupa karĢılığı olarak Latince mel 

biçimi gösterilebilir.) 

bala „Yavru, çocuk‟ 

         = OT. bala „KuĢ ve hayvan yavrusu‟ (DLT) < bâla „yavru, çocuk‟ 

(T.Tekin) 

               Eren (TDES, 35): YOK 

               Ch. Cymeonidis (1973, no. 159): < Yun. pallâdin „bebek, hayvan 

yavrusu‟ 

barak „Tüylü köpek‟ 

         = OT. barak (DLT; eski Kıpç.) „çok tüylü köpek‟ 

              R. Dankof (CAJ 25: 102-117): < Farsçadan alıntıdır. Avesta: bar- 

„to ride‟; EFars. asabâra 

                    „rider, horseman‟, Soğd. B‟r‟k  = B‟ryh „ride‟; Saka: bârgya 

„rider‟, bâraa  ( < *bâraka);  

                    Pehl. bârak, YFars. bâragî „horse‟ 

    NOT: DLT ve eski Kıpçakça da „tüylü köpek” anlamına gelen BARAK 

sözcüğünü,   Dankof‟un ne hallere getirdiğinin fotoğrafı yukarıdadır. 

  

barçın „Ġpekli kumaĢ‟ 

= OT. barçın (DLT) 

EREN ve NĠġANYAN‟da YOK. 

Rasanen (Wb. 63): < EFars. ebreĢîm 

Clauson (ED 357-58): < EFars. âbrâsîm 

bars  „Pars‟ 

=ET. (Eleges Yazıtı, 9: b[ar]s yıl ) 

= OT. bars – pars (DLT)  

EREN ve NĠġANYAN‟da YOK. 

Ramstedt (1935: 35): < Yun. pardos; 

Bang: bars < bar+üs „vaĢak‟ 

Clauson (ED 368a):< Fars. pârs 

Doerfer (TMEN II, no 685): ET. bars‟ın kökeni henüz açıklanamamıĢ-

tır. 

bastık „Dut ve kayısı pestili‟ 

        < Tü. bas-tı+k (An.ağl.: bastık, basdıh, basdık, basduh, bastıh, bastuh) 

        Dankof (ALT 604): < Erm. pastel [ < Rum. pastilos (ALT 8., s. 604; 

Eren TDES, 41) 

 bastırma, pastırma „Bastı, pastırma‟ 

        =EAT: basdurma. 

        < Tü. bas-tır-ma 

        G. Mayer (1893, s. 57): < Yun. pastôma „salamura‟ 

        NiĢanyan (SS. 346): pastırma - ? (Yun. pasti „bulama‟ sözcüğüyle  iliĢ-

kili olması   güçlü ihtimaldir) 

bayat „EskimiĢ, taze olmayan‟ 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 40 

 

 15 

        = OT. (KB) bayat „kadim‟ (Tanrı)‟ 

       < OT. baya „az önce‟ + t 

          Tietze (Ar. 317): < Ar. bâ‟it, Sur. bêyet, Fars. bâyât 

          NiĢanyan (SS, 62): bayat – Ar. bâit (fa.) „geceden kalan, bayat‟, bayat 

< byt „geceleme,  

               yerde kalma‟  BEYĠT 

bayındır „Mamur; zengin, güçlü‟ 

         < ET. bây+u+n+dur  

         Tietze (TETTL, 296): < Fars. pâyanda veya pâyandâr ? 

bayır „Küçük yokuĢ' 

        < ET. *bâgır [= OT.  ya bağrı „yayın orta yeri‟ (DLT)] 

        NiĢanyan (SS, 62): bayır – Ar. bâir „iĢlenmeyen toprak2, yaban < bwr   

bayram „Millî ve dinî bakımdan önemli olan kutlanan günler‟ 

        = OT. beyrem – badram –bedrem (DLT) 

       < badram  

      Clauson (ED, 308a): < Fars. badrâm 

      Sevortyan: < * bayır 

      NiĢanyan (SS, 62):  < ? > Fars. bedh-râm „süslenmiĢ, süslü, mesire yeri‟ 

bazlama = bazlamaç = bazlambaç vb. biçimleri „Kalın açılmıĢ yufka ek-

meği‟  

      < baz „yansıma‟ + la(m)-ba(ç) (< lama aĢ) 

         NiĢanyan (SS, 63): bazlama –  ? Yun. maza „ekmek hamuru‟  <  EYun. 

massein  
                „hamur yoğurmak‟ 

Eren (TDES, 45): < * bazı – pazı „hamur yumağı, yufka‟ 

Tietze (TETTL, 2987): baz kimya terimlerinden „esas‟ +maç   

 

bileği „Bileği‟ 

        = ET.  (Uyg.) bilegü – OT. bilegü (DLT) 

        <  bî „bıçak‟ +le-gü 

Emiroğlu (TMES, 56): Bk. Pleki   (Eski Yunanca plaka „yüzey, satıh, düz‟) 

boğaca – poğaça „Ġçine peynir, kıyma vb. onularak yapılan bir tür çörek‟ 

         < boğ „bohça‟ (DLT) + (a)ça 

Eren (TDES, 336): poğaça „Yerel ağızlarda bohça olarak da geçer. Bu biçi-

minin halk  

                Etimolojisi yoluyla oluĢtuğu anlaĢılıyor.  Balkan dillerinden alın-

mıĢtır. Blg. poğaça;  

               Srp. poğaça.  Slav dillerine Venedik Ġtalyancasından geçtiği anlaĢı-

lıyor (fogaccia). 

         NiĢanyan ((SS, 72): boğaca / poğaça – Ġt. focaccia „külde piĢmiĢ kü-

çük ekmek‟ < OLat. 

               focacia < Lat. focus „ocak, ateĢ‟ 

        Tietze (TETTL, 364): < Ġt. focaccia. 

car, çar „Çağrı, tellal ile duyurma‟ 
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        < Moğ. car (G. Doerfer, ED, no. 146): carcı „tellal‟ 

             R. Dankof (no. 448): < Erm. car, < EErm. car, „çağrı‟[ <  Moğ.‟dan 

olmalıdır]. 

 

        AYRICA: çılbır, cılız, cibre, cicikle-, cop, cucuk sözcükleri de Erme-

nice, Yunanca ya da Fars- 

              çaya bağlanmak istenmektedir. 

 inci: „Ġnci‟ 

           < ET. y(e)nçü, y(i)nçü (KT) 

              = EUyg. yençü, yinçü, üncü; 

             = OT. cincü, yincü, yinçü, yüncü 

             = Çağ. inçü, inçi 

             = Oğuz-Kıpçak: cinçü 

             =Harezm: yinçü/yüncü/yinçi 

             = Moğ. (KWb. 208): ince – inci 

Ġnci sözcüğü,  Clauson, Gabain, T. Tekin, O.F.Sertkaya‟ya göre Çincedir.  

Hamilton (İKPH, 233): Tü. > Çin. çen-çu; the:n zhu (Eski Çin: tçien / çin 

{TDAY, C.IV, s.135}, *cjin-cjoui „gerçek inci‟) 

Bu konuda bk. Alimcan Ġnayet‟in makaleleri.. 

           Görüldüğü gibi daha onlarca Türkçe sözcük, Eren, Tietze, Dankof, 

Rasanen, Emiroğlu vb. sözlükçüler tarafından Ermenice, Yunanca, Rumca, İtal-

yanca, Farsça, Arapça, Çince vb. gibi dillere bağlanmak istenmektedir. Fakat, bazı 

sözcüklerin kökenleri için de (…. Öyle olduğu sanılıyor; ….gelmiĢ olmalıdır; … 

geldiği kabul ediliyor.) gibi cümlelerle “kaçamak güreĢilmektedir.” 

           Eren‟in “Türkçenin Etimoloji Sözlüğü” adını taĢıyan kitabında pek 

çok Türkçe sözcük „madde baĢı‟ olarak  yer almamakta, bu yüzden de kökenleri 

hakkında bilgi de verilememektedir. 
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BENĠM  HALK HEKĠMLĠĞĠM 

VE KULLANDIĞIM HALK ĠLAÇLARI 
 

MY FOLK MEDICINE AND FOLK  

REMEDIES I USE 
 

МОЁ ЛÉКАРСТВО И НАРОДНЫЕ  

СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ 
 

 

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
*
 

 

 

ÖZ  

Çocukluğumuzda evimizde belirli sayıda ilaçlar bulunurdu.. Bunlar eczane-

lerden aldığımız hazır ilaçlardı. Bazı ilaçlar da doktorun reçetesi ile eczacılarca 

hazırlanırdı,  bunlara müstahzar adı verilirdi. Bunların yanında bir de yaĢlılarımızın  

doğadan toplayıp sakladıkları bitkiler ve onların türevleri vardı. Ayrıca evimizdeki 

bir kitap da ailemize yardımcı oluyordu: Ev İlaçları. 

Atatürk Üniversitesi‟nde görevli iken  Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olan bir 

komĢum vardı. Bitki sağlığı ile ilgilenen bu komĢum beni de bitkilerle tanıĢtırmıĢtı. 

Artık bitki topluyor, kitaplardan bilgi ediniyordum. Erzurum‟daki bir baharatçı ise 

beni yeni bilgilerle donatıyordu. Sonuçta küçük bir halk hekimi kimliğine bürün-

müĢtüm ĠĢte bu dönemimle ilgili yaĢadıklarımın belgeli bir değerlendirilmesi.. 

Anahtar Kelimeler:  Hastalık, ilaç, ilaç hazırlama, bitki, kitaplar 

 

ABTRACT 

In our childhood, there were a certain number of medicines in our house. 

These were patent medicines we bought from pharmacies. Some medicines were 

also prepared by pharmacists with a physician's prescription, and these were called 

müstahzar (pharmaceutical preparation). In addition to all these, there were herbs 

and their derivatives collected from nature and kept by our elders. Also, a book 

titled Household Remedies in our home was helping our family. 

 

When I was working at Atatürk University, I had a neighbour who was a 

faculty member of the Faculty of Agriculture. This neighbour, who was interested 

in phytosanitary, introduced me to herbs. Now I am collecting herbs and learning 

from books. A spice seller in Erzurum was providing me with new information. As 

a result, I assumed the identity of a little folk physician. Here is a documented as-

sessment that I experienced related to this period .. 

Key Words: Disease, medicine, dispensing, herb, books. 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi. Konya/TÜRKĠYE 

(saimsakaoğlu@hotmail.com) 
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***** 

ġifalı bitkiler ve halk ilaçlarıyla tanıĢmam ilkokul yıllarımın sonlarına, belki 

de ortaokul yıllarımın baĢlarına rastlar. Bu tanıĢmam önceleri uygulamadan çok 

görgü ve bilgiye dayanmaktadır. 1923 doğumlu ve ilkokul mezunu olan (ölümü 31 

Ağustos 2019) ağabeyim Hasan Sakaoğlu‟nun kitapları arasında, Fevziye Abdullah 

Tansel‟in Mehmet Akif Ersoy‟u konu alan kitabının yanında, Dr. Nuri Ömer Erge-

ne‟nin küçük boy ve adı Ev İlaçları olan kitabı da vardı. Takip eden yıllarda ağa-

beyimin ailesine katılan yeni bireylerin sağlıkları konusunda bir yandan bu sonun-

cu kitaptan yola çıkılıyor, öbür yandan da yaĢlıların dağarcıklarındaki terkipler 

gündeme geliyordu. Doğrusu, Ergene‟nin kitabı daha çok bitki adları açısından 

ilgimi   çekiyordu. Ayrıca adlarını iĢittiğim halde hiç görmediğim bitkileri de çi-

zimlerinden tanımaya çalıĢıyordum. 

Bu ilgi galiba beni çok etkilemiĢ ve hafızamın bir köĢesinde uykuya dalı-

vermiĢti. Uzun yıllar sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nde fitopataloji / 

bitki koruma  dalında  görev yapan lojman komĢum Doç. (sonra Prof.) Dr. Zeki 

Özer Bey‟le bir akĢam oturmasında konu bu bitkilere gelmiĢti. Zeki Bey çalıĢmala-

rını ve arazi gezilerini öylesine güzel anlatıyordu ki üç gün sonra ben üniversitemi-

zin çok geniĢ olan yeĢillik alanında bitki avına çıkıyordum. Bu av artık bir keyif 

alma aracı olmaktan çıkmıĢ, kitaplardan da edindiğim bilgilerle bir tür mini baha-

ratçılığa dönüĢüvermiĢti. Fakültedeki odamda özel bir  düzene göre sergilediğim bu 

bitkilerin hangi rahatsızlıklar için iyi geldiğini de okuyarak öğrenmiĢtim. Doğal 

olarak bizim otacılığımız daha çok sıradan rahatsızlıklar için huzur verici Ģurupla-

rın içilmesi yönünde oluyordu.  

Derken evimizde bir de konu ile ilgili özel kitaplık oluĢmuĢtu. Eski harfli 

kaynaklardan baĢlayarak özellikle Ġngilizce ve Türkçe olanları beni aĢka getiriyor-

du. Bir gün ilham perisi beni iyiden iyiye zorlayarak bir karar almama yol açtı: 

Artık bir kitap yazmalısın! Ġnanılacak gibi değil ama bu ilham perisine uyarak bir  

kitap planı yaptım. Kitabım Ģöyle olacaktı: Önce çok önemli bitkiler ve onların 

türevleri A‟dan Z‟ye doğru sıralanacak, ikinci bölümde ise bu sefer hastalıklar aynı  

sıraya girecekti. Ancak yakın zamanda yayımlanan bir kitabı görünce bu hayalim-

den vazgeçtim. ĠĢte O kitap: Ayhan Yalçın, A‟dan Z‟ye Şifalı Bitkiler Ev İlaçlan-

Şifalı Sular Ansiklopedisi, 2. bs., Ġstanbul 1982. Bu kitabın baskı sayısı galiba on 

beĢi geçti. 

Rahmetli kayınpederim Hacı Kâmil Gülel‟in çok sevdiği bir ot vardı: Kara-

baş otu. Erzurum‟a ziyaretimize gelince bu otu baharatçılardan bulup getirmemi 

istemiĢti. Bu otu satan iĢ yerlerinden birine  gide gele sahibiyle ahbap oluyor, on-

dan yeni tedavi yöntemleri öğreniyordum. Hatta bu iĢe kendimi öylesine kaptırmıĢ-

tım ki bir de makale yayımlayıverdim: 

“ġifalı Bitkiler ve Erzurum'da Bir Baharatçı”, Türk Folkloru  Araştırmaları 

1986, (1), Ankara 1986, 161-174. Ġngilizce  özeti: 174.  

Not: Yazımızda, üç nesilden beri tababet ve baharatçılıkla uğraĢan bir süla-

lenin son temsilcisi olan Ġsmail Hakkı Özdicle  (Erzurum 1929) tanıtılmaktadır.  
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Sayın Özdicle‟nin dededen gelen bilgilerinden yararlanmak isteyenler ara-

sında, Ankara‟dan Tahran‟a giden kamyon ve tır Ģoförlerinin çokluğu da dikkati 

çekiyordu. 

Geleneksel tıp bilgilerini kendi rahatsızlıklarım için de kullandığım oluyor-

du. Arpa, maydanoz, mısır püskülü, baldırıkara otu gibi bitkilerin belirli bir mikta-

rının ortak bir kap içinde kaynatılmasıyla elde edilen ilacı (!) belirli aralıklarla içi-

yor ve rahatsızlığımı tedaviye çalıĢıyordum. Ne miydi rahatsızlığım? Tahminî böb-

rek rahatsızlığı. 

Derken hayatımda birtakım bilimsel değiĢiklikler de olmaya baĢladı. Bunla-

rın ilki eczacı meslektaĢlarımızın  araĢtırma merkezine  üye  olarak seçilmem oldu: 

1994 yılında, İstanbul Üniversitesi Geleneksel İlaçlar Araştırma ve Uygulama 

Merkezi‟nin (GĠLAM) DanıĢma Kurulu üyeliğine seçilmiĢtim.  

Zaman geçiyor, bendeki bu aĢk biraz yavaĢlasa da sönmüyordu. Ve bir da-

vetiye ve sonucu: 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi/10. Ulusal Türk Tıp 

Tarihi Kongresi, 20-24 Mayıs 2008, Konya.  Bu toplantıya, “Konya Halk Kültü-

ründe Geleneksel Tıp Öğeleri” baĢlıklı bir bildiri ile katıldım. Bildirim, ilgili 

kongre kitabının ikinci cildinde yer almıĢtı. 

Bu bildirimde baĢlığımla ilgili bazı bilgilere örneklere ve uygulamalara yer 

veriliyordu. Ancak bizi en çok ilgilendiren bölümü ise, vaktiyle yaĢadığım ve te-

davisi için birkaç yöntemi denediğim siğillerimle ilgili idi. Daha lise yıllarımda 

uyguladığım birkaç yöntemi bildirimde de dile getirmiĢtim. AĢağıya, anılan bildi-

rimin SĠĞĠL ile ilgili uygulamalarımla ilgili bölümüne aĢağıda yer verilecektir. 

 

                                              ♣♣♣♣♣ 

SĠĞĠL 

Bu ad, Konya‟da halk ağzında siyil ve siil diye de söylenilir. Ülkemizde, 

benzer Ģekillerde de görülür. Halk sağlığı uzmanı, Sayın Öztek, Türk Dil Kuru-

mu‟nun 12 ciltlik Derleme Sözlüğü‟nden yararlanarak hazırladığı bir „DeyiĢler 

Sözlüğü‟nde siğilin coğrafyasına bağlı Ģekillerini aĢağıdaki gibi belirlemiĢtir: siil 

(Ankara), singil (Zonguldak, Sinop, Sivas, Kerkük), sinil (Giresun, Yozgat, Anka-

ra), sivil (Samsun), siyil (Balıkesir, Mersin)
 
(1) 

Bu hastalık ile ilgili olarak ülkemizin en popüler Ģifalı bitkiler kitabı Ģu bilgi-

leri vermektedir. 

• Siğiller: Derinin üst tabakasının büyümesi sonucu ortaya çıkar, sebebi 

bir çeşit virüstür. Tıp dilinde verrü denilir. Aynı kişide, bir yerden diğer bir yere 

bulaşabilir. Daha ziyade; parmak, ayak ve yüzün çeşitli yerlerinde yuvarlak, deri-

den yüksekte ve çilek görünümünde kabartılar hâlinde görülür. (2)      Burada beĢ 

reçete verilmektedir. 

Konuyu bir de bir tıp kitabından, daha doğrusu hekim dilinden fakat bilim-

sellikten çok popüler olma özelliği taĢıyan bir çeviriden vermek istiyoruz. 

• Siğiller: Derinin üzerinde küçük, sert, ten rengi, beyaz veya pembe gra-

nüle kabarıklıklar. 

Bildiğiniz siğil olan verruca vulgaris, deri hücrelerinin süratle çoğalmasına 

neden olan bir virüsün yol açtığı selim bir tümördür. Siğiller temasla bulaşır ve en 
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fazla ellerde ve ayaklarda görülür. 

Siğiller zararsızdır ve çoğu 2 yıl içinde kendiliğinden kaybolur, fakat plantar 

siğiller üzerine basmakla basınç yapıldığında acı verir. (3) 

Burada, tedavisinin gereksiz olduğu belirtildikten sonra bazı tıbbî yöntemler 

de verilmiĢtir. 

Siğilin, kurbağaya dokunmakla oluĢacağına dair bir inanmadın olduğunu da 

hatırlatmak isteriz. 

Lise öğrencilik yıllarımda (1955-1956) her iki elimin parmaklan üzerinde, 

özellikle sağ eliminkilerde siğiller oluĢmuĢtu. BaĢkalarında gördüğüm fakat nasıl 

tedavi edileceğini bilmediğim bu rahatsızlık verici durumu ortadan kaldırmak için 

çevremdeki yaĢlılardan yardım istedim. Onlardan ve baĢkalarından öğrendiğim 

bütün yöntemleri uyguladım. ĠĢte hatırlayabildiklerim. 

 

A. CEVĠZALTI CAMĠĠ'NĠN BAHÇESĠNDEKĠ ÇAMUR 

Mevlâna Alanı‟nı KöprübaĢı‟na bağlayan caddenin adı Cevizaltı Cadde-

si‟dir. Bu caddenin üzerinde, bahçesinde bir çeĢmenin ve kavak türü ağaçların 

bulunduğu küçük bir cami vardır. Dediler ki: 

Cami avlusuna gireceksin. Çeşmeden akan suyun bahçedeki topraklarla 

oluşturduğu çamurdan alıp siğillerin üzerine süreceksin. Çamur kuruyuncaya ka-

dar elini yıkamayacaksın. Bu işi haftada bir defa olmak üzere üç cuma günü sür-

düreceksin. 

Evet, bu çamur sürme iĢlemini üç hafta sürdürdüm ama öbür yöntemleri uy-

gulamaktan da geri kalmadım. ĠĢte onlardan biri daha... 

 

B. TUZCUDAN HABERSĠZCE TUZ ALMA 

Tuz satılan dükkânların birinden küçük miktarda tuzu, iş yeri sahibinin ha-

beri olmadan alacaksın ve „kör kuyu‟ da denilen susuz, suyu çekilmiş bir kuyuya 

atacaksın. 

Konya‟da, iki ünlü cami arasındaki toplu iĢ yerlerinden biri de „Tuzcular Ġçi‟ 

diye anılır. Aziziye ve Kapı Camilerinin arasındaki birkaç tuzcu esnafından biri 

mahalle halkımızdan Helim Ağa (Halim Erdem), ikincisi bir okul arkadaĢımın 

babası idi. Bir, hâl hatır sormak için uğradığım birinci dükkândan küçük miktarda 

tuzu, çuvalından aldıktan bir süre sonra ayrıldım. Mahallemizdeki bir kör kuyu bir 

süre sonra tuzuna kavuĢmuĢ oldu. . 

Ancak, bilgilerin ve damdan düĢenlerin yardımseverlikleri sürüyordu. 

 

C. BĠR AĞZI DUALIYA OKUTMA 

ġehrin güneybatı mahallelerinden olan Aksinne‟de, Gildanlı Mezarlığı‟nın 

hemen yakınında bir zatın siğilleri “okuduğu” Ģeklinde bir bilgi edinmiĢtim. “Bir 

de o zatı ziyaret edeyim, ona okutayım.” düĢüncesiyle bir gün akĢam-yatsı arası 

zamanda evine gittim. Yanımda mahalle arkadaĢlarımdan bazıları da vardı. Bizi 

kabul etti. Derdimi anlattım. Birtakım dualar okudu ve bizi gönderdi. Para filan da 

ödemedik. 

Bir süre sonra benim siğiller küçülmeye ve zamanla kaybolmaya baĢladı. 
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Acaba benim bu rahatsızlıktan kurtulmamı cami avlusundaki çamur mu, kuyuya 

atılan tuz mu, yoksa ağzı dualı zatın duası mı sağladı? Hangisi veya hepsi mi? 

Sakın, yukarıda, tıp kitabından aktardığımız üzere, “kendiliğinden” geçivermiĢ 

olmasın? Takdir sizlerin. 

Bizim bu notlarımızdan sonra bazı ilçelerimizdeki uygulamalara da yer ve-

rilmiĢtir. Ayrıca halk arasındaki inanıĢlardan da söz edilmiĢtir.  

Bu arada Erzurum‟da,  Paris‟ten gelen bir eczacı hanımla tanıĢıyorum. Bir 

süre sonra  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin ilgili birimini ziyaret ediyo-

ruz.  Bir Türk‟le evli olan Michelle Nicolà Türkçeyi bildiği için kendisiyle  anlaĢ-

mamız da kolay oluyordu. Ev sahiplerimin arasında Zeki Bey‟den baĢka Doç. Dr. 

Ahmet Çıtır Bey de vardı. Bu iki hocamız Michelle Nicolà Hanım‟a bütün zengin-

liklerini göstermiĢlerdi.  

O günlerin mutlu bir hatırası ile  yazımızın sonuna yaklaĢalım. Ġstanbul 

Üniversitesi‟nin Tıp Fakültesi‟ne bağlı iken o günlerde (1963) fakülte haline geti-

rilen Eczacılık Okulu‟nun ilk dekanı  Prof. Dr. Turhan Baytop‟un, Türkiye‟nin 

Tıbbî ve Zehirli Bitkileri (Ġstanbul 1963) adlı kitabını bulamamıĢtım. Michelle 

Nicolà Hanım sohbet sırasında bunu not etmiĢ ve Paris‟e döndükten bir süre sonra 

kitaplığındaki fazla nüshayı bana göndermiĢti. Ve bizim  ülkemizde satıĢta bula-

madığımız bu kitabı güzel ev sahipliğimiz ta Paris‟ten  getirivermiĢti.  

ġimdi nelerle mi ilgileniyorum? Merakımın Ģaha kalktığı anlarda kitaplar 

arasında dolaĢıyor, bazen de Genel Ağ kanallarında yeni araĢtırmaları takip ediyo-

rum. Ama benim vazgeçilmez bitkim ıhlamurdur. Sevgili torunum Güven‟in, sı-

kıntılarını gidermemiz için, „Dedeciğim, bana ıhmalur yapar mısın.” isteğini kar-

Ģılıyorum. Gerçi o da kocaman oldu ya… Artık ıhlamuru  kendimiz için demliyo-

ruz. 

 

***** 

NOTLAR 

 

1. Zafer Öztek (hzl.), Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, Ankara 1992, 

125-126. 

2. Ayhan Yalçın, A‟dan Z‟ye Şifalı Bitkiler Ev İlaçlan-Şifalı Sular Ansiklo-

pedisi, 2. bs., Ġstanbul 1982, 394. 

3. Mayo Clinic, 3. Cilt, Ġstanbul 1994, 765. 
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BALKANLARDA ALEVÎ -BEKTAġÎ 

YAYILMASININ NEDENLERĠ VE SONUÇLARI 
 

CAUSES AND RESULTS OF ALEWI-BEKTASHI  

SPREAD IN THE BALKANS 
 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

AЛЕВИ-БЕКТАШИ НА БАЛКАНАХ 
 

 

Prof. Dr. Fuat BOZKURT
*
 

 

 

 

ÖZ 

Balkanlarda Alevî-BektaĢî yayılması iki ayrı kökten gelen halk kesiminde 

görülür. Bunlar, Türkler ve Türk olmayan Balkan halklarıdır. 

Balkanlarda; Çelebi Kolu BektaĢîler, Babagan kolu BektaĢîler, Otman Kolu 

BektaĢîler, Demir Baba Kolu Babaîleri olarak bulunmaktadır. 

Balkan halklarında BektaĢîliğin yayılmasında; Eren-Araz benzerliği, inanç 

benzerliği, içkiye ibaretin içinde yer verilmesi, müzik-ilâhi gibi ezgi, deyiĢ ve se-

mah ögelerinin BektaĢîlikte bulunması, kutlama günlerinde benzerlik önemli yer 

almıĢtır. 

Bu makalede, BektaĢilerin ve ululuarın Balkanlara hasıl geldikleri, nerelere 

yerleĢtikleri dile getirilmektedir. Alevî-BektaĢîliğin Balkanlarda yayılmasının en 

önemli nedenlerinden de birisinin de onların hoĢgörü anlayıĢı ve toplumlara uyum 

özelliği olduğu anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alevî-BektaĢî, Balkanlar benzerlikler, yayılım. 

 

ABSTRACT 

The spread of Alewi-Bektashi in the Balkans is seen among the people co-

ming from two different roots. These are Turks and non-Turkish Balkan peoples. 

In the Balkans there are Bektashi Çelebi Branch, Bektashi Babagan Branch, 

Bektashi Otman Branch and Babai Demir Baba Branch. 

The spread of Bektashism in the Balkan peoples took place with the simila-

rity of the resemblance of Eren-Saint, the resemblance of belief, the inclusion of 

drink in worship, the presence of melodies, sayings and semah elements such as 

music and divine in Bektashi and similarity on the days of celebration. 

In this article, it is stated how Bektashis and their elders came to the Balkans 

and where they settled. It is explained that one of the most important reasons for 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi-Antalya/TÜRKĠYE 
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the spread of Alewi-Bektashism in the Balkans is their understanding of tolerance 

and adaptation to societies. 

Key Words: Alewi-Bektashi, Balkans, similarities, spread. 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnançlar giysiyi andırır. Ġnanan kesimi kendi kalıplarına sokarken, kendisi de 

onun ölçülerine uyar. Aynı dinin değiĢik bölgelerde ayrı mezheplere ayrılmasının, 

ayrı tören ve inanç uygulamalara yönelmesinin kökeninde bu doğal kural yatar. 

Balkanlarda Alevi BektaĢi yayılmasında da bu gerçek yatar. Balkanlardaki 

Alevi BektaĢi inancı iki ayrı kökenden gelen halk kesiminde görülür. Bunlar, Türk-

ler ve Türk olmayan Balkan halklarıdır. 

Prof. Dr. de Jong, Deliorman ve Dobruca Alevilerinin dört baĢlıkta inceler
1
: 

1. Çelebi Kolu BektaĢiler: Bunlara Sofiyan da denir. 1925'te tekkelerin ka-

patılmadan önce, bu kolun kimi dedeleri HacıbektaĢ dergahı postniĢinini ulu tanır-

lar.  

2. Babagan Kolu BektaĢiler: Mücerret kolu olarak da bilinir. BektaĢi tari-

katı olarak bu kol bilinir. 1977'e dek aktif postniĢine göre, Tutrakan yakınındaki 

Denizli Alibaba tekkesi bu kolun Deliormanda‟ki merkezidir. 

3. Osman Kolu Babailer: Haskova yakınındaki Otman Baba Tekkesi Post-

niĢinini ulu sayarlar. 

4. Demirbaba Kolu Babailer: Razgrad yakınlarında türbesi bulunan De-

mirbaba'yı ululayan Babai koludur. Demirbaba Babailerin kendilerine özgü gele-

nekve töreleri içinde özgün bir yer tuturlar. Kendilerinin BektaĢi olduklarını savu-

nurlar. Ne ki, Çelebi ya da Babagan kolunda yer almazlar. Bölgedeki Alevi köyle-

rinin tümü örgütlü biçimde bir baĢ dedeye bağlıdır. 

De Jong‟un ayrımı, tekkelerle bağlılık düzeyinde örgütlenme ile ilgili bir bö-

lümlemedir. Bu ayrımı bir yana bırakırsak, kimi tören ve benzerliklerinin BektaĢi-

liğin Balkan halkları arasında yayılmasında etkili olduğu kanısındayım. 

Aleviliğin Balkan halklarınca benimsenme ve sevilmesinde en önemli etken 

Aleviliğin hoĢgörü anlayıĢı ve uyum özelliği gelir. Alevilik doğasında var olan 

uyum özelliği nedeniyle gittiği topraklardaki ortak ögeleri bulmakta zorlanmaz. 

Balkan halkları arasında BektaĢiliğin yayılmasında ise kimi ilginç koĢutluk-

lar dikkat çekicidir. Bu koĢutluklar BektaĢiliğin yayılmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Ama 

benzerliklerin birinden öbürüne geçmesi söz konusu değildir. 

 

 

 

                                                 
1Frederich de Jong:  s. 68. 
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1. Eren/ Aziz Benzerliği : 

Alevi inanç dizgesinde “eren” inancı geleneği vardır. “Eren” peygamber 

inancından kimi kesin çizgilerle ayrılır. Peygamber, etkinlik, davranıĢ ve sözlerinin 

tümünü yaratıcıya bağlar. Peygamber yalnızca bir aracıdır. Sözleri Tanrı buyrukla-

rıdır. O yalnızca bir aracıdır. Söz, davranıĢ ve etkinliklerinden sorumlu değildir. 

Eren geleneğinde ise birey önemlidir. Asıl önemli olan bireyin kendisini ya-

ratmasıdır. Birey söz ve davranıĢları ile saygınlık kazanmıĢtır. Onu yücelten doğru-

dan ardında olan ve her sıkıĢtığı yerde ona yardımcı olacak tanrı değildir. Sıradan 

bir bireydir. Kendi özgücü ile yükselir. Tanrı görevlendirmemiĢtir. YaratılıĢtan bir 

özgücü vardır. Bu özgücünü birey kendisi iĢleyip erenlik katına ulaĢır. Çok kez 

kendi gücünün farkında da değildir. Olağanüstülükler gösterir, bilinmeyenleri söy-

ler. Ancak, bunları kendisi değil, çevresindekiler görür, sezer.  

Eren toplumla iç içe yaĢar. Tanrısal değil, insancıl kimlik taĢırlar. Güçlerini 

Tanrı buyruklarından değil, özlerinden alırlar. Doğrudan günlük yaĢamda insanlara 

yardımcı olurlar. KiĢi güç durumda kaldığında, bir an gözüküp sorunu çözüp uzak-

laĢırlar. Harmanı kalkacak bir köylünün harmanını kaldırırlar. Irmaktan geçemeyen 

çocuklu bir kadını kurtarırlar. Bu gibi insancıl yardımların sayısız örnekleri vardır. 

Çok kez, bu yardımdan sonra sessizce ayrılırlar. KiĢi, o yardımı yapanın ermiĢ ol-

duğunun farkına sonradan varır. 

Anadolu'ya göç ve yerleĢim kavgası Rum Erenlerinin doğuĢuna neden olur. 

Balkanlarda, Anadolu'da alperenler yeĢil giysiler ile savaĢlarda en önde -çok kez 

tahta kılıçla- savaĢırlar. Bin bir olağanüstülük gösterirler. KızılbaĢ inancına göre bu 

alp erenlerin çoğunu Hacı BektaĢ Veli görevlendirir. Daha sonra üstün görevlerine 

karĢı kendilerine post dağıtacak, belli bölgelere atayacaktır. Hacı BektaĢ 

Velâyetnâmesi, Saltuknâme ve öbür menkıbe kitapları bu tür sayısız olağanüstülük-

lerle doludur. 

Alevilikteki “eren” inancı Hıristiyanlıktaki “aziz” inancı ile büyük benzerlik 

gösterir. Hıristiyan azizlerinin tümü insansı özellikler gösterirler. Zor konumdaki 

insanların yardımına koĢarlar. Bu yüzden birçok Hıristiyan azizin manastırı ve tek-

kesi Alevi BektaĢilerce benimsenmiĢ, kendi erenlerinin kutsal mekanı olarak kut-

sanmıĢtır. Bunu özgün örneklerinden biri Ohri‟deki Sarı Saltık‟a mal edilen türbe-

dir. 

Alevi BektaĢi inanç dünyası ayrı zaman ve mekânda yeni eren çıkarma eği-

limindedir. KızılbaĢ kimliğini belirleyen, tek veli, tek ilke değildir. Anadolu'dan 

çıkıp Balkanlara geçildiğinde Anadolu'da hiç adı duyulmamıĢ erenlerle karĢılaĢırız. 

 

2. Ġnanç Benzerlikleri :  

Alevi-BektaĢi inançları ile Hıristiyan inançları arasındaki benzerliklerden bi-

ri de On iki havari ile on Ġki Ġmam benzerliğidir. Bu benzerliğin de Balkanlarda 

Hıristiyan halk arasında BektaĢiliğin benimsenmesinde etken nedenlerden biri ol-

duğu düĢünülebilir. 
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3. Ġçki:  

Ġslamın katı içki yasağına karĢı BektaĢiliğin iki yasağını önemsememesi ve 

ibadetin içinde içkiye izin vermesi, Hıristiyan çevrede BektaĢiliğe sıcak bakılması-

na etken olan nedenlerden biri olarak gösterilebilir. Bilindiği gibi Hıristiyan inancı 

içkiyi yasaklamaz. Ġsa‟nın kanı olarak yorumlar. Bu hoĢgörü de iki kesimi yaklaĢtı-

ran özelliklerden biridir. 

 

4. Müzik (EzgideyiĢ-Semah-Ġlahî): 

Ezgi, deyiĢ ve semah Alevi BektaĢi inancının en önemli ögelerindendir. Bu 

ögelerin de Balkan halklarını kendisine yaklaĢtırmada önemli etken olduğu inan-

cındayım. Ġnancı, oyun olarak algılayıp arınma süreci insanın doğasında olan bir 

özlemdir. Hıristiyanlık bu özlemi, kilise ilahileri ile yerine getirmeyi baĢarmıĢtır. 

Alevilik ise oyun, ezgi ve deyiĢi doğrudan dinsel törenin birimleri arasına 

sokmuĢtur. 

Oyunun toplum yaĢamındaki ve inançların kökenindeki yeri son dönemlerde 

iyice aydınlanmıĢtır. Hollandalı bilim adamı Johan Huizinga Homo Ludens adlı 

çalıĢmasında oyunun önemini vurgulamıĢtır. Huizinga‟ya göre, her hakiki ibadet 

Ģarkıyla, oyunla ifade edilmektedir. Daha ileri bir kültürün taĢıyıcıları olan bizleri 

kutsal bir oyuna dahil edebilecek, ezgili coĢkudan daha uygun bir Ģey bulunmaz. 

Güzellik ve kutsallık duygusu, müzikal zevk içinde erir. Bu kaynaĢmanın içinde 

oyun ile ciddiyet arasındaki zıtlık yok olur.
2
 

 

5. Kutlama Günlerini Benimseme: 

Ezgi ibadete ve özellikle de kendine özgü bir iĢlev üstlenebilen bayramlara 

sıkı sıkıya bağlıdır. Ġbadet, dans, müzik ve oyun arasındaki bağıntıyı Platon Yasa-

lar‟da en güzel biçimde açıklamıĢtır. Bu yapıtta okuduğumuza göre, tanrılar, acı 

çekmek için doğmuĢ olan insanlığa acıdıklarından onun kaygılarını ara sıra dindir-

mek için adak Ģenlikleri düzenlemiĢler, konuk olarak Musaların efendisi Apollon 

ile Dionysos‟u yollamıĢlardır. Böylece bu tanrısal ve törensel toplantı sayesinde 

insanlar arasındaki düzen kurulabilmiĢtir.
3
 

Balkanlar tarihin eski dönemlerinden beri toplu Ģenliklere dinsel törenler içe-

risinde yer vermiĢ alanlardır. Balkanlara yayılan Alevi-BektaĢilik bunları kendi 

içinde eritmeyi baĢarmıĢtır. 

Doğası gereği ezgi ve oyuna açık olan Alevilik kendinden önceki inançların 

kutlama ve anma günlerine de kendi inanç dizgesi içinde yer vermekte sakınca 

görmemiĢtir. 

Balkan Alevileri 6 Mayıs'ta Hızır Ġlyas bayramını kutluyorlar. Bu bayram 

kökende Hıristiyan Saint Georges'un karĢılığıdır. Ama KızılbaĢ topluluklarında bu 

bayram ayrı bir anlam kazanmıĢtır. Tarla iĢlerinin baĢladığını ve cem törenlerinin 

bittiğini bir zaman çizelgesi iĢlevini üstlenmiĢtir.  

                                                 
2 Johan Huizinga, Homo Ludens,  Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı y., İstanbul 2006, s. 

202. 
3 Johan Huizinga, a. g. e., s. 203. 
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8 Kasım'da, yine Hıristiyan kaynaklı Saint Dimitri'nin karĢılığı olan cem tö-

reni yapılıyor. Bunun belli bir adı yok. Ama geleneksel cem törenleri bu kutlama 

ile baĢlıyor. Bundan sonra kurallı biçimde haftada iki kez cem yapılıyor. Tarla iĢle-

ri nedeniyle Mayıstan Kasıma değin cemlere ara veriliyor.  Bunun ardından Hızır 

Ġlyas Bayramını kutluyorlar. Bir de ateĢ üzerinden atlanarak kutlanan ve Kâfirler 

PerĢembesi denen bir bayram var. AnlaĢıldığı gibi tüm bu anma törenleri bölgedeki 

eski inançlarla iç içe girerek örülmüĢ.  

Alevi BektaĢiliğin zaman ve uzama uyumlu yapısı yerel inançlarla kaynaĢ-

masını sağlamıĢ. Bu da bölge halklarının BektaĢiliği benimsemesini kolaylaĢtırmıĢ. 

Dobruca ve Deliorman Türkçesi ağızlarını inceleyen Tadeusz Kowalski, 

Dobruca ve Deliorman Türkçesi ağızlarında üç katman bulunduğunu sezer. Bunlar-

dan ilk ikisi Osmanlılardan öncedir. Üçüncüsü ise Osmanlı döneminden. KızılbaĢ-

lar, yüzyıllar boyunca birçok KızılbaĢ ayaklanmasından sağ kalanların gelip katıl-

dıkları, iki katmandandır
4
. 

Türk soylu kesimin inancı SavaĢçı Gazilere ve abdallara dayanır. Ġnanç diz-

gesi ve törenleri Anadolu Alevilerinden büyük ayrım göstermez. Yalnız dinsel tö-

renlerinde ortam ve koĢullar gereği kimi ayrımlar bulunur. 

Öte yandan Deliorman KızılbaĢları ile Anadolu KızılbaĢları arasında Hacı 

BektaĢ'a verilen önem değiĢik. Bu bakımdan Bulgaristan göçmenleri iki kola ayrı-

lıyor: BektaĢiler ve Babailer. BektaĢiler çarĢamba günü, Babalılar pazartesi günü 

cem yapıyorlar. Bu yüzden birinciler ÇarĢambalı, ikinciler Pazartesili adı ile anı-

lıyorlar. Babailer Hacı BektaĢ'a ikinci derecede önem veriyorlar. DeyiĢlerinde cem 

törenlerinde Demir Baba, Kızıl Deli, Sarı Saltuk; Hacı BektaĢ'tan önce geliyor. 

Deliorman'da Zavet tepesinde tekkesi bulunan Demir Baba'ya dilekler dileniyor. 

Bu tekke eski bir Trakya tapınağının üzerine kurulmuĢ. Dipsiz Gölü adı verilen, 

derin bir vadide bulunan tekkenin yakınında, velinin pençe vurarak kayadan su 

fıĢkırttığı kutsal bir pınar akıyor. Ġnanca göre, Demir Baba, Silistre'den onunla bir-

likte gelmiĢ Ģeyh Bedrettin derviĢi. ġeyh Bedrettin yenilgisinden sonra, Demir Ba-

ba münzevi bir yaĢam sürdüğü Dipsiz Göl'üne çekilmiĢ. 

Babailer, gelenekte 1239-1240 yıllarında Anadolu'yu sarsan Babalı ayak-

lanmasına bağlanırlar. Demir Baba müritleri de bu geleneğin çocukları demek olu-

yor. Demir Baba ile Babalı ayaklanması arasında 200 yıla yakın bir zaman dilimi 

var. Ne ki, Hacı BektaĢ'ın yaĢamı ile Demir Baba'nın yaĢamında kimi koĢutluk 

bulunuyor. AĢıkpaĢazâde'nin anlatıĢına göre, Hacı BektaĢ kardeĢi MintaĢ ile birlik-

te Babalı ayaklanmasının öncüsü Horasanlı Baba Ġlyas'ın ateĢli yandaĢları. MintaĢ 

ayaklanmandan sağ kurtulamıyor. Büyük kıyımdan kurtulan BektaĢ ise münzevi bir 

yaĢam süreceği Sulucakaraöyük'e (bugünkü HacıbektaĢ) çekiliyor. 

 Sonuçta Hacı BektaĢ da, Demir Baba da, iki ayrı dönemde iki ayrı ayak-

lanmanın kılıç artığı kiĢiler. Ġkisi de büyük bir öncünün yönetiminde eyleme giriĢi-

yor. Kıyımdan sağ kurtuluyorlar. Kerametler göstererek münzevi bir yaĢam süre-

cekleri bir yöreye çekiliyorlar. Ġkisi de su kaynağı buluyorlar. 

                                                 
4Irène Mélikoff: Uyur İdik Uyardılar, Cem y., İstanbul 1994, s. 144. 
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ġeyh Bedreddin'in Silistre ve Deliorman'da bulunduğunu, Osmanlı tarihleri 

doğruluyor. Günümüzde anısına Deliorman' da ve bölgede büyük saygı gösterili-

yor. Ölüm gününde, -Serez ÇarĢısında çıplak asılması nedeniyle- Uryan Semahı 

yapıyorlar. 

 Nazım Hikmet ünlü ġeyh Bedrettin Destanı'nda Ģöyle anlatır bu sahneyi: 

 

Yağmur çiseliyor, 

Serez'in esnaf çarşısında, 

bir bakırcı dükkanının karşısında 

Bedreddin'im bir ağaca asılı. 

Yağmur çiseliyor. 

Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. 

Ve yağmurda ıslanan 

yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin 

 çırılçıplak etidir. 

 

Yağmur çiseliyor. 

Serez çarşısı dilsiz, 

Serez çarşısı kör. 

Hava konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü 

Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü, 

 

Yağmur çiseliyor. 

 

Ġnsanlığın geçmiĢi yinelemelerle dolu. KuĢaktan kuĢağa aktarılırken, eski 

giysileri yeni insanlar giyiniyor. Söylenceler baĢka zaman ve baĢka topraklarda 

yeni kimlikler kazanıyor. Uryan Semahı, Deliorman'da böylesine yeni giysi giyin-

miĢ. Kırklar cemi söylencesinden kaldığı söylenen uryan semahı Bulgaristan'da 

ġeyh Bedreddin ile kanbağı kurmuĢ. Tüm bunlar, Alevi cemlerinin eski dönemler-

deki dinsel ritüellerin kalıntısı olduğu gösterir. Ali'ye Muhammet'e mal edilen bu 

söylencenin değiĢik bir türü ile karĢılaĢırız. Buyruk'ta geçen türü ile eski bir yazma 

geçer söylencenin ilginç koĢutlukları var. 

Her inanç gerçekte düĢsel olaylarla süslenmiĢtir. Ġslam tarihi de bu tür olay-

larla örülüdür. Alevi geçmiĢi, ondan ayıran yan, bu düĢsel anlatıların kökenidir. 

Ġslam Önasya geçmiĢine dayanan olayları önplana alır. Sümer yazıtlarına dayanan 

Sümer, Babil mitoloji ile yüklü anlatılarla süsler geçmiĢini. Bunlar Musa'nın öykü-

südür, Nuh'un gemisi, Yusuf'un kuyudan kurtuluĢudur. Aleviliğin kökenine daya-

nan söylenceler bunlardan kesin çizgilerler ayrılır. 

 Sözgelimi Bulgaristan'da resmi olarak kabul edilmiĢ 90. 000 dolayında Kı-

zılbaĢ vardır. Bulgaristan Alevileri birbirinden oldukça uzakta dört ayrı bölgede 

toplanmıĢ bulunuyor. Bunlar Deliorman, Dobruca, Gerlova ve Haskova'nın güne-

yindeki bölgeler. Dobruca'da yaĢayan bu KızılbaĢ yayılma alanı Romanya'ya dek 

uzanıyor. Romanya'da Babadağ'dan baĢlayarak Karadeniz'in kıyısında uzanıyor. 

Kuzeydoğu'da Silistre, Balçık, Razgrat, Rusçuk, Cuma Ġslimiye, Yambol, alanını 
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kapsıyor. Otman Baba tekesi bu topraklarda kutsal bir iĢlev üstlenmiĢ durumda. 

Kırcali ile, Rodop dağlarına ve Balkanların en büyük KızılbaĢ merkezi durumun-

daki ünlü Kızıldeli tekkesi bulunuyor. Yunanistan'da Dimetoka'ya kadar, Delior-

man bölgesini içine alıyor. Deliorman'da Razgrad'a 17 km. uzaklıkta Demirbaba, 

Hastova bölgesinde Otman Baba ve Dimetoka dolayında Kızıldeli Sultan olmak 

üzere en büyük üç dergah bulunur. Aleviliğin büyük uzmanı Prof. Dr. Ġrene Meli-

koff, canlı betimlemelerle gözlemlerini bize sunar
5
. Bulgar Yazar Ġvan Vaslov'un 

"Deliorman'da Bir Macera" adlı öyküsünden kesitler verir. Ġvan Vaslov "Orman 

içlerinde tarlalar ve zümrüt çayırlar bulunur. Buralarda birbirine sokulmuş köy-

lerde Kızılbaş Türkler yaşar. İri sağlam yapılı, emeksever, iptidai adetli fanatik 

insanlardır" diye anlatır. Melikoff ise durumu Ģöyle özetler: ĠĢte, yüzyılın baĢında 

bir Bulgar'ın bu bölgelere bakıĢı. ġimdi çok Ģey değiĢti. Orman hemen hemen yok 

oldu. Ancak birkaç kalıntı göze çarpmakta. Fakat KızılbaĢ köyler birbirine so-

kulmuĢlar. Ġnsanlar artık ilkel değiller ve öyle gözüküyor ki, hiçbir zaman da katı 

düĢünceli olmamıĢlar. Çünkü bu çoğunlukdıĢı Ġslam topluluklarının ayırıcı nitelik-

lerinden biri de, taĢıdıkları hoĢgörü düĢüncesi. Ancak susuzluk Deliorman'ın ana 

sorunu. Evliya Çelebi de gezi günlüğünde, bu bölgenin susuzluk ve kuraklığına 

değinmeden geçmez. Prof. Melikoff kaldığı köylerde yağmur suları ile oluĢmuĢ 

gölcüklerin kullanıldığına tanık olur. Ġnsanlar akarsudan yoksun yaĢarlar. Ne ki 

Demirbaba tekkesinin konumu bir baĢkadır. Vakıf çeĢmesinin suyu hiç mi hiç, 

kesilmez. KuĢkusuz bu, velinin gizemli gücünden kaynaklanır! 

 Prof. Melikoff, Razgrad yakınlarında iki Türk köyünde uzun süre konaklar. 

Madrevo tümüyle KızılbaĢ köyüdür. Sevar köyü ise Sünni'dir. KızılbaĢlar, Sünnile-

re "Türk" derler. KızılbaĢlar, Türk olmalarına karĢın, Türk adını Sünniler için kul-

lanırlar.  Sünnilere karıĢmazlar, kız alıp vermezler. 

  

Türklerin Dobruca iline ilk yerleĢmeleri, Sarı Saltuk'un yönlendirmesi ile 

1263 yıllarında ve Selçuklu dönemindedir. Bu bölge 15. yüzyıl baĢlarında ġeyh 

Bedreddin ayaklanmasının merkezlerinden biridir. ġeyh Bedreddin, eski adı Ağaç 

denizi olan Deliorman'a yerleĢir. GeniĢ bir yandaĢ topluluğu sağlar. Yine her dö-

nemde çoğunlukdıĢılığın (heterodoxi) merkezidir. 

 Prof. Dr. de Jong da benzer bir savda bulunur
6
: 20. yüzyıl baĢlarında beri 

Alevilik araĢtırmalarında bir kanı vardır. Balkan Alevilerini 16. yüzyılda Anado-

lu'dan sürgünlerin bir bölümü sayarlar. Safevi Alevilerden artakalanların oluĢturdu-

ğuna inanılır. Ne ki genellikle onaylanan bu görüĢ, sağlam verilere dayanmıyor. 

Bulgaristan'daki Alevilerin Safevi kökenli olup olmadıklarını saptamak için 

en sağlam veriler töre ve inançlar gösterilir. Bu inanç ve törelerde ne ölçüde ortak 

ve ayrı yanlar var, çıkıĢ noktası bu olmalı. 

Oysa Bulgaristan KızılbaĢlarının inançları Türkiye'deki Alevilerin inançları 

ile aynı. Birbirinden uzak iki alanda da ġah Ġsmail'in deyiĢleri okunuyor. Buyruk 

kutsal kitap sayılıyor. 

                                                 
5İrène Mélikoff: Uyur İdik Uyardılar, İstanbul 1994, s. 139- 143 ve sonrası. 
6
Frederich de Jong: "Bulgaristan'da Aleviler ve Anadolu Tahtacıları" Tahtacılar Sempozyumu 

Bildirileri, Kültür Bakanlığı y., Ankara 1995, y. a. g. y. s., 67. 
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Bulgar Alevilerinin özellikleri Ģöyle: Her köyde bir baba var. Babaların üs-

tünde, her köyü yılda bir ziyaret eden, Alevi dedelerine denk baĢbaba bulunuyor. 

Dede'nin inanca göre Ali soyundan olması zorunlu. Ama baĢbaba Ali soyundan 

gelmiyor. Anadolu Alevileri dede olmadan cem yapmıyorlar. Bu nedenle dedelerin 

en az yılda bir kez köye gelip köyü görmesi gerekiyor.  
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DĠVÂN-I HĠKMET‘TE ATASÖZLERĠ 

VE KULLANILIġ ÖZELLĠKLERĠ 
 

PROVERBS AND THEIR USAGE 

CHARACTERISTICS IN DĠVÂN-I HĠKMET 
 

ПОСЛОВИЦЫ В ДИВАН-Ы ХИКМЕТ И  

ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

 

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
*
  

 

  

 

ÖZ 

Yazar ve Ģâirler için hazır söz hazinelerinden olan atasözleri, atalarımızın 

uzun deneyimler sonucu ulaĢtıkları hükümleri aktaran kalıplaĢmıĢ ve anonimleĢmiĢ 

özlü sözlerdir. Dilin bu güçlü vasıtası, Eski Türkçeden baĢlayarak günümüze kadar 

Türkçenin değiĢik devrelerindeki eserlerde kullanılmıĢtır.Bu bildiride, Divân-ı 

Hikmet‟teki Ģiirler incelenerek Hoca Ahmet Yesevi‟nin Ģiirlerinde atasözlerine 

nasıl yer verdiği gösterilecektir. 

 Örneğin aĢağıdaki hikmette ―Er ol, er olmazsan kara yer ol.‖ atasözü 

söylenmiĢtir: 

  kul hace ahmed er bolmasang ölgen yahĢi 

  kızıl yüzüng kara yerde solgan yahĢi 

  tofrak-sıfat yer astıda bolgan yahĢi 

  zâtı ulug hacem sıgınıp keldim sanga (Bice, Hik. 6, s.15) 

 ġu hikmette de ―Emeksiz yemek olmaz/Yemek emeksiz olmaz.‖ atasözü 

kullanılmıĢtır: 

  ta meĢakkat tutmagunça vaslı kayda 

  hizmet kılmay derd-i halet bolmas peydâ 

  can u dini ta kılmasang hakka Ģeydâ 

  mustafaga matem tutup kirdim mına (Bice, Hik. 8, s.18) 

 AĢağıdaki hikmette ise, ―Ġyiliğe iyilik her kiĢinin, kötülüğe iyilik er kiĢi-

nin iĢi.‖ atasözüyle anlatılmak istenenin kuvvetlendirildiğini görmekteyiz: 

  yamanlıkka yahĢılık keramatlıg muhammed 

  tewfik bérgen zâlıma celalatlıg muhammed. (Azmun, Hik.XXIII, 

s.154) 

 Yusuf Azmun,  1994‟te Ġstanbul‟da yayınladığı Divan-ı Hikmet‟te farklı 

olarak esas alınan yazmadaki hikmetleri Ġngilizceye çevirmiĢtir. Özette bu çeviriler 

kullanılmıĢtır. Sonuç olarak, bildirimizde, Hoca Ahmet Yesevi‟nin hikmetlerindeki 

                                                 
* Ege Ü. Türk Dünyası AraĢtırmaları Enstitüsü, Bornova-ĠZMĠR/TÜRKĠYE 

(zekikaymaz_19@hotmail.com) 
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atasözleri (Yusuf Azmun, Kemal Eraslan, Hayati Bice‟nin yayınları göz önünde 

bulundurularak) varlığı tespit edilecek, bu atasözlerinin kullanılıĢ özellikleri ve bir 

üslup göstergesi olarak hikmetlerdeki yeri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmed YEsevî, Divan-ı Hikmet, Atasözleri kul-

lanıĢ özellikleri. 

 

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

become stereotyped and anonymous mottos to transfer the experiences. This means 

of language which began with Old Turkish Language till today used in different 

stages of Turkish in many Works. In this proceeding, the poems in Divân-ı Hikmet 

were analyzed and the usages of proverbs in poems of Khoja Ahmad Yesevi were 

highlighted.  

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

become stereotyped and anonymous mottos to transfer the experiences. This means 

of language which began with Old Turkish Language till today used in different 

stages of Turkish in many Works. In this proceeding, the poems in Divân-ı Hikmet 

were analyzed and the usages of proverbs in poems of Khoja Ahmad Yesevi were 

highlighted.  

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

was told. 

Khoja Ahmad, better to die if you are not a man 

Better for your pink face to pale under the black earth, 

Better is to be underground like the soil, 

My exalted mentor, I came and took refuge in you (Bice, Hik. 6, s.15). 

In this aphorism, ―no pain no gain‖ proverb was used. 

  There will be no communion before tribulation, 

  No pain will come about without doing service, 

If your soul and heart do not mad for the Lord 

  Lamenting for Muhammed I entered here. (Bice, Hik. 8 s.18) 

Also in this aphorism below, we saw that with this proverb the saying was 

strengthened ―Reciprocating good with good for everyone, reciprocating bad 

with good for man‖. 
  Reciprocating bad with good, is blessed Muhammed, 

  Blessing tyrants who enter the right path is Muhammed. (Azmun, 

Hik. XXIII, s.154) 

 Differently form the Divan-ı Hikmet which was published by Yusuf 

Azmun in 1994, he also translated to English these aphorism in manuscript. Those 

translations were used in abstract. In conclusion, in this proceeding, the existence 

of the proverbs in the aphorism of Hodja Ahmat Yesevi (by taking the considera-

tion of the texts of Yusuf Azmun, Kemal Eraslan, Hayati Bice) were determined 

and their place were analyzed in the aphorisms. 

Key Words: Khoja Ahmad Yevevî, Divan-ı Hikmet, proverbs, their usage 

characteristier. 
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GiriĢ 

Yazar ve Ģâirler için hazır söz hazinelerinden olan atasözleri, atalarımızın 

uzun deneyimler sonucu ulaĢtıkları hükümleri aktaran kalıplaĢmıĢ ve anonimleĢmiĢ 

özlü sözlerdir. Dilin bu güçlü vasıtası, Eski Türkçeden baĢlayarak günümüze kadar 

Türkçenin değiĢik devrelerindeki eserlerde kullanılmıĢtır. Bu bildiride, Divân-ı 

Hikmet‟teki Ģiirler incelenerek Hoca Ahmet Yesevi‟nin atasözlerine nasıl yer ver-

diği gösterilecektir. Bildiriye konu edinilen hikmetler için Kemal Eraslan, Hayati 

Bice, Yusuf Azmun‟un yayınları taranmıĢtır. Divan-ı Hikmet yayınlarındaki Ģiirle-

rin Hoca Ahmet Yesevi‟ye ait olup olmadığı tartıĢılmamıĢ; bu yayınlardaki genel 

kabule uyulmuĢtur.  

 

Malzemenin Değerlendirilmesi 

Bildirimize konu edinilen hikmetlerde, atasözlerinin mısraların arasına usta-

ca katıldığı gözlemlenir. BaĢka Ģâirlerin Ģiirlerinde olduğu gibi meseldir, ulular 

dedi, uslu demiş gibi atasözü söyleneceğini belli eden anahtar sözler ve kalıp ifade-

lere rastlanmaz. Hoca Ahmet Yesevi, yalnız bir hikmetinde sünnet ermiş kâfir bol-

sa berme âzâr/ köngli kattıg dil-âzârdan hudâ bîzâr/ allah hakkı andag kulga siccin 

tayyâr/ dânâlardın eşitip bu söz aydım mana (Bice, 1993:5) diyerek dânâlardan 

yâni bilgelerden sözler aktardığını söylemektedir. Hikmetlerde tespit ettiğimiz 

atasözleri, atasözleri sözlüklerinde varsa, atasözü olarak kabul edilmiĢ; atasözü 

olduğunu düĢündüğümüz ancak atasözleri sözlüklerinde benzerini yahut karĢılığını 

bulamadıklarımız bildiriye  dahil edilmemiĢ; bunlar sonuç kısmında kısaca değer-

lendirilmiĢtir. Örneklerde alıntı yapılan yayındaki imlaya uyulmuĢtur. Bütün bunla-

ra göre hikmetlerde yer alan atasözlerini Ģu Ģekilde gösterebiliriz: 

yamanlıkga yahĢılık keramatlıg muhammed 

tewfik bérgen zalımga celalatlıg Muhammed     (Azmun, Hikmet XXXIII/9) 

“Yahşilikke yahşilik her kişinin işi, yamanlikka yahşilik er kişinin işi”(Uygur 

atasözü) 

ta meĢakkat tartmagunça vaslı kayda 

hizmet kılmay derd-i hâlet bolmas peydâ 

can u dini ta kılmasang hakka Ģeydâ 

mustafaga matem tutup kirdim mana  (Bice, Hikmet 8, s.18) 

dostlarıga açdım izim gevherimni 

âsânlık birle olgevherdin alsa bolmaz 

cefâ çekmey mihnet tartmay hizmet kılmay 

uĢnu pîrni sarâyıga kirse bolmaz   (Bice, Hikmet126, s.159) 

 “Emeksiz yemek olmaz./ Yemek emeksiz olmaz.” 

kul hace ahmed er bolmasang ölgen yahĢi 

kızıl yüzüng kara yerde solgan yahĢi 

tufrak-sıfat yer astıda bolgan yahĢi 

zâtı ulug hacem sığınıp keldim sanga  (Bice, Hikmet 6, s.15) 

 “Er ol, er olmazsan kara yer ol.” 

“Er bol, bolmasang kara yer bol.”  (Özbek atasözü) 

kul hace ahmed yamanlarnı yamanı sen 
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barça bugday el tutmagay samânı sen 

yoldın azgan gümrâhları nâdânı sen 

keling yıglıng zâkir kullar zikr aytayık  (Bice, Hikmet 60, s.81) 

 “el yahşi biz yaman; el buğday biz saman.” 

azıksızın yolga kirgen yolda kalur 

yükün yüklep yolga kirgen kalmaz ermiĢ (Bice, Hikmet 111, s.142) 

âhiretni yaragını kılalmadım 

yollar uzak yol azukın alalmadım 

cândın keçip hakk emrini kılalmadım 

azuksızın bararımnı bilelmes men   (Bice, Hikmet 47, s.66) 

 “Azıksız yola çıkılmaz.” 

ol makâmnı yollarını rehzeni bar 

kılavuzsız yolga kirse yoldın azar.   (Eraslan, Hikmet XXIX, s.204) 

yükün yüklep yolga kirgen merdân bolur 

kılavuzsız yolga kirgen hayrân bolur 

yolbaĢçısı yolnı körgen kervân bolur 

yolnı körmey kervân kadem koymaz ermiĢ.  (Bice, Hikmet 111, s.142) 

erenlerni izin izlep yolga kirseng 

keçkil fânî dünyâsıdın çın kul bolsang 

kılavuzsız uĢbu yolga kirer bolsang 

izlep anı tapmagunça kirse bolmas   (Bice, Hikmet 126, s.159) 

çın dil birle yıglaganlar körgey likâ 

sübhan igem didârını kılgay „atâ 

kılavuzsız yolga kirmeng ‗aynı hatâ 

yolga kirgen menzillerden ozar dostlar    (Bice, Hikmet 77, s.98) 

mürĢidlerni hizmetini kıl ihtiyâr 

özlükümdin yolga kirdim dime zinhâr 

yahĢı bilseng tarîkatnı hatarı bar 

kılavuzsız uĢbu yolga kirmeng dostlar (Eraslan, Hikmet XXIII, s.178) 

 “Kılavuzsuz yola çıkan yolunu şaşırır.” 

bî-Ģek biling bu dünyâ barça ildin ötere 

ınanmagıl malınga bir kün koldan kitere (Eraslan, Hikmet LVI/1, s.316) 

kuvanma mâl u mülke kurıtur bu ecel âhir 

kara yerge kirürsen âhir neçeme kâr u ferr kılsang  (Bice, Hikmet 106, s.136) 

 “Mala mülke magrur olma.” 

mini hikmetlerim sarrâfga aytıng 

hudâ-yı bâ-kerem vehhâbga aytıng  (Eraslan, Münacaat s.276) 

 “Cevherin kadrini sarraf bilir. / Cevâhirin kıymetini cevâhirci bilir.” 

kimni körsem hızr bilip kolun tutay 

hızr u ilyâs meded kılıp uĢlaĢam men  (Bice, Hikmet 51, s.72) 

 “Her geceyi kadir bil,her gördüğünü Hızır bil.” 

hakknı tapgan divâneler bîhûĢ sözler 

derd-i hâlet peydâ kılıp yürü bolgay 

makamları bülend makam arĢnı közler 
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halka özin resva kılıp yürür bolgay   (Bice, Hikmet 102, s.129) 

 “Delinin diline perhizi yok. /Delinin sözü bitmez.” 

kiĢi bilmes garibler hâli nedür 

meger bilgey garib bolgan garibler   (Bice, Hikmet 101, s.127) 

 “Garip garibe sahip çıkar.” 

âĢık ermez cânânıga cân bermese 

dihkan ermez ketmen çapıp nân bermese 

munda yıglap ahiretde cân bermese 

yolda kalgan bûy-ı hudâ alganı yok   (Eraslan, Hikmet XI, s.118) 

cândın keçmey tabmas herkim cânâneni 

körüp himmet kılmak kerek pervâneni (Bice, Hikmet 118, s.150) 

enel haknı ma„nâsını bilmes nâdân 

dânâ kerek bu yollarda pâk-ı merdân 

âkil kullar hak yâdını aydı cânân 

cândın keçip cânâneni söydüm mena  (Bice, Hikmet 11, s.22) 

dîdâr üçün kurbân kılmagunça 

ismâ‟il dék dîdâr arzû kılmang dôstlar 

cândın kéçip tarikatga kirmegünçe 

 „âĢıkmen dip yalgan da‟vî kılmang dôstlar  (Azmun, Hikmet XXII/I, s.163) 

 “Can vermeyince/çıkmayınca canan ele girmez.” 

 “Can gitmeyince canan gelmez./ Can gitmeyince canan eve girmez.” 

âhir zamân ümmetleri dünyâ fâni bilmesler 

ketkenlerni körüben andın „ibret almaslar 

erenlerni kılganın körüp közge ilmesler 

arslan babam sözlerin iĢitingiz teberrük (Bice, Hikmet 18, s.35) 

eyâ dostlar bu dünyâdın yıglap ötüng 

fânî turur bu dünyâdın keçip keting 

muhabbetning câmın alıp mey nûĢ eting 

hakk cemâlin körsetmese dâmen bolgay   (Bice, Hikmet 95, s.121) 

“Dünya fânidir.” 

derdsiz âdem âdem ermes, munı anlang 

‗ıĢksız âdem hayvân cinsi munı tınglang 

könglüngizde „ıĢk bolmasa manga yıglang 

giryânlarga hâs „ıĢkımnı „atâ kıldım   (Eraslan, Hikmet XIII, s.132) 

 ‗ıĢksız kiĢi âdem ermesanlasangız 

bi- muhabbet Ģeytan kavmi tınglasangız 

 „ıĢksız özge sözni eger sözlesengiz 

elgingizdin imân islâm ketti bolgay  (Bice, Hikmet 59, s.78) 

ârif âĢık öz canını otka yakmas 

bî-derdlerge çakmakın yakıp çakmas 

dünya kelip cilve kılsa kıya bakmas 

‗ıĢksız kiĢi behâyimdin beter dostlar (Bice, Hikmet 82, s.108) 

 ‗ıĢksız âdem âdem imes hakkdın peyâm 

kayda körseng „ıĢksızlarge kılmang selâm 
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söz söylese bakıp anga kılmang kelâm 

munda yıglap ahiretde külmes mü sin   (Karaörs, Hikmet s.203) 

 “Derdi yok kesek, aşkı yok eşek.” 

hâcet ermes ‗ıĢk derdige devâ sormak 

veyrân etip ketgen ermiĢ devâsı yok  (Bice, Hikmet 118, s.150) 

eyâ dostlar „ıĢk ehlini sâmânı yok 

devâ sormang ‗ıĢk derdini devâsı yok 

bu yollarda „âĢık olsa tâvânı yok 

cânnı tendin cüdâ kılıp yürür bolgay  (Bice Hikmet 102, s.130) 

kimge aytıp kimge yıglay „ıĢk derdini 

vallah billah ‗ıĢk derdini devâsı yok   (Bice Hikmet 118, s.150 

 „ıĢkka tüĢtüng otka tüĢtüng köyüp öldüng 

pervâne dik cândın kiçip ahker boldung 

derdgetoldunggamge toldung tilbe boldung 

 ‗ıĢk derdini sorsang hergiz dermânı yok  (Eraslan, Hikmet XI, s.118) 

ey bî-haber „ıĢk ehlidin beyân sorma 

derd istegil ‗ıĢk derdige dermân sorma 

„âĢık bolsang zâhidlerdin niĢân sorma 

Bu yollarda „âĢık ölse tâvânı yok (Eraslan, Hikmet XI, s.118) 

 ‗ıĢk derdini talep kıldım dermânı yok 

 „ıĢk yolıda cân bergenni armanı yok 

bu yollarda cân bermese imkânı yok 

her ne kılsang „âĢık kılgıl perverdigâr  (Bice, Hikmet 33, s.51) 

ey yârânlar ‗ıĢk derdige devâ bolmas 

ta tirig sin „ıĢk defteri ada bolmas 

tar lahidde üstühânı cüdâ bolmas 

lâ-mekânda hakdın sebak aldım muna  (Eraslan , Hikmet IX, s.106) 

kul hace ahmed „ıĢkdın kattıg  belâ bolmas 

merhem sürme „ıĢk derdige devâ bolmas 

köz yaĢıdın özge hiç kim güvâh bolmas 

her ne kılsang âĢık kılgıl perverdigâr    (Bice, Hikmet 33, s.52) 

 “İllet-i aşka ilaç nedir/ ne kâr eder?” 

bu dünyada yügrük atka mingüvçiler 

harb künide mübârizlik kılguvçılar 

elmas polad kılıç kurnı çapkuvçılar 

ecel kelse beg ü hanı koymas ermiĢ    (Eraslan, Hikmet XXXV, s.234) 

boluptur barçaga fermân ölümni Ģerbetin içmek 

kaçıp andın kutulmas sin neçe andın hazer kılsang  (Eraslan, Hikmet 

LVII, s.318) 

seni koymas ecelhergiz neçe hükming revân bolsa 

hükümet birle âlemni eger zîr ü zeber kılsang  (Eraslan, Hikmet LVII, s.318) 

ölümni destiden heçkim kutulmas 

kalender bol baĢıngga kiy külâhı (Bice, Hikmet 34, s.53) 
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 “Ecelden kaçılmaz, nerede olsa gelir bulur. / Ölümün elinden kimse kur-

tulmaz.” 

ey mü‟minler bu dünyânı pâyânı yok 

çın bilürsen hergiz munı yalganı yok 

kim bilmese vallah anı îmânı yok 

iĢitip okup yerge kirdi kul hace ahmed  (Bice, Hikmet 10, s.20) 

hacemen dep laf urma uĢbu dünyâ bi-pâyân 

bilemen dep aytma sen köngüldegi çirkini 

rehnemâdur hace ahmed gülistânı ma‟rifet 

sözler sözi hakikat açar köngül mülkini  (Bice, Hikmet 71, s.93) 

gafil ömrin zayi kiçürür hergiz tuymaz 

bekâ tutup gâfil hergiz tövbe kılmaz 

fâni ömrüng ming yaĢasa bâki kalmaz 

Tövbe yitü kövbe tünin kiksüm kilür   (Karaörs, Hikmet s.210) 

 “Dünya kimseye kalmaz / bâkî değildir.” 

vefâsı yok bî-vefâdur dünyâ tanı 

gâfil âdem körüp ibret almaz ermiĢ   (Eraslan, Hikmet XXXV, s.236) 

bizdin burun telim kervân kılgan sefer 

ayta ketgenbu dünyânıng vefâsı yok  (Bice, Hikmet 118, s.150) 

 “Dünyâda vefâ yoktur.” 

âkil erseng goristandın haber algıl 

men hem Ģundag  bolurmen dep „ibret algıl 

mutu kabl-el temutu‟ga „amel kılgıl 

bu hadisni fikr eyleben öldüm mana  (Bice, Hikmet 15, s.30) 

halâyıknıng mezârıga barıp bir temâĢâ kıl 

ölüglerdin alıp ibret kerek bagrıng kebâb kılsang (Eraslan, Hikmet LVII, 

s.318) 

 “Nasihat istersen/istiyorsan komşunun ölümü.” 

‗âĢıklarnıng yetti köke yeter ahı 

allah dese yeksân bolur her günâhı 

„âĢıklarnı rahmân igem tekyegâhı 

aziz baĢı halâyıknı nezri bolgay       (Eraslan, Hikmet XXXVI, s.242) 

 ey yer ü kök ‗âĢıklardın hazer kılıng 

 otlıg ahı çıkar bolsa hâzır bolung 

 kökke bakıp na„ra tartsa korkup turung 

bir ahh ursa ‗âlem yeksân olur ermiĢ  (Bice, Hikmet 115, s.147) 

 “Mazlumun âhı yeri göğü titretir.” 

nâdânlarga sırr ma‗nânı aytıp bolmaz 

dürr gevherni mührege satıp bolmaz  (Bice, Hikmet 13, s.27) 

 „âĢık bolsang kiçe kündüz „ıĢk istegil 

ta‟at kılgıl kiçe kopup hiç yatmagil 

 ‗âkil bolsang nâdânlarga sır aytmagil 

Çın derviĢler ta„atların pinhân kılur    (Eraslan, Hikmet XXX, s.212)  

kul hace ahmed nâsih bolsang özüngge bol 
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„âĢık  bolsang cândın keçip bir yolı öl 

nâdânlarga aytsang sözin kılmas kabul 

muhkem bolup yer astıga kirdim mana  (Bice, Hikmet 13, s.27) 

“Aklı olan nâdânlara sır vermez.” 

kul hace ahmed nefsdin ulug belâ bolmas 

yol üstide tofrak bolsam kâfir bolmas 

yir ü kökdin tu‟me bersem hergiz toymas 

kolum tutup yolga salgıl ente‟l-hâdi   (Bice, Hikmet 22, s.42) 

kul hace ahmed nefsdin ulug belâ bolmas 

yir ü kökdin tu‟me berseng hergiz toymas  

tofrak olup yerde yatsang kâfir bolmas 

nefsi ölgen hur u gılman kuçar dostlar    (Bice, Hikmet 78, s.100) 

 “Nefis belâsı, getirir yüz karası.” 

zâhir ni‘met Ģükrini gâfil bilmez 

bâtındagın kıyas birle körse bolmaz 

zâhir közi gaflet birle bakıp körmez 

bâtın közi açılsa ul körer dostlar  (Bice, Hikmet 87, s.113) 

 “Gâfil nimetin şükrün bilmez.” 

eyâ gâfil zikrini tildin koyma 

dünyâlıkdın bir zerreni kolga alma 

erenlerni arkasıdın hergîz kalma 

yolga kirgen âhir murâd tapar dostlar  (Bice, Hikmet 82, s. 108) 

 “Yola çıkan ahir murâdına erişir.” 

‗ıĢk belâsı baĢka tüĢse nâlân kılur 

„aklıng alıp bî-hûĢ kılıp hayrân kılur 

köngül közi açılgan song giryân kılur 

lâ-mekânda hakdın sebak aldım mana  (Eraslan, Hikmet IX, s.104) 

 “Aşk ağlatır dert söyletir.” 

özini bildi irse haknı bildi 

hudâdın korktı vu insâfga kildi (Eraslan, Münacaat s.280) 

 “Özünü bilen Hakk‟ı bilir.” 

gavvas bolmay gevher üçün deryâ çommaz 

cândan keçmey çommagunça hergiz almaz     

bir katrega kâni bolmay ol dür bolmaz 

kâni bolmay Ģevk Ģarâbın içse bolmaz  (Bice, Hikmet 126, s.161) 

gevher alur gavvas eger candın keçse 

Ģeydâ bolup „ıĢk Ģaâabın her kim içse 

neçe aylar neçe künler eger ötse 

„ıĢknı güli açılıp hergiz solganı yok   (Bice, Hikmet 120, s.153) 

 “Denize dalmadıkça inci elde edilmez.” 

bu dünyâda yaratılgan mahlûklarga 

imdi bildim tiriglik hem bolmas irmiĢ 

bu ölümning Ģerbetidür açıg Ģerbet 

cümle „âdem içmey andın kalmaz irmiĢ  (Eraslan, Hikmet XXXV, s.234) 
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hiç bilding mü âdem ölmey kalganını 

bu dünyânı vefâsını bilgenini 

dünyâ-taleb bûy-ı hudâ alganını 

allâh diseng köz yaĢıngnı bârân kılur (Eraslan, Hikmet XXX, s.210) 

 “Adem ölidu, dünya kalidu.”   (Uygur atasözü) 

bende niçe yaĢ yaĢasa ölmeki bar 

körer közge bir kün tofrak tolmakı bar 

bu dünyâda sefer kılgan kilmeki bar 

âhiretka sefer kılgan kilmez irmiĢ (Eraslan, Hikmet XXXV, s.236) 

 “Giden geri gelmez” 

 kul hace ahmed sözüngni nâdânlara aytmagıl 

 sözni aytıp nâdânga puçek pulgasatmagıl 

 açdin ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmagıl   

arslan babam sözlerin iĢitingiz tebrrük    (Bice, Hikmet 18,  s.36) 

 “Merd olan nâmerde minnet eylemez.” 

allah degil ey kul ahmed özüng bilgil 

özüng bilmiĢ ilming birle amel kılgıl (Bice, Hikmet 58, s.78) 

 “Âlim olan ilmiyle âmil olur.” 

 bu dünyâda tabîbmin dip da„vâ kılgan 

 d a„vâları bâtıl irür sözü yalgan 

 halâyıklar „illetige dârû kılgan 

 ecel kilse dârûsını bilmez ermiĢ (Eraslan, Hikmet XXXV, s.236) 

 “Ecelden başka her şeyin çaresi/dermânı bulunur” 

 “Her şeye çâre bulunur, ölüme çâre bulunmaz.” 

kul hace ahmed özdin keçmey da„vâ kılma 

halk içinde „âĢıkmen dep tilge alma 

‗âĢıklık ulug iĢdür gâfil bolma 

gâfil bolup hak dîdârın körmeng dostlar (Bice, Hikmet 81, s.107) 

 ‗âĢıklığı uluğ iĢtür bilseng munı 

 mihnet birle sınar irmiĢ mevlâm sini 

renc ü mihnet birle bolsang tüni küni 

ma„Ģûkungdın köngül özge kılmang dôstlar (Eraslan, Hikmet XXIII, s.178) 

toğrı yörgen „âĢıklardan huda râzî 

‗âĢık iĢi âsân imes kılma bâzî 

yalgançılar „âĢık min tap allâh kâzî 

îmânını puçek pulga satar irmiĢ  (Eraslan, Hikmet XXXIII, s.226) 

 “Âşıklık /aşk  başa belâdır. Müşkül iptilâdır.” 

 nefs yoluga kirgen kiĢi resvâ bolur 

 yoldın azıp tayıp tozup gümrâh bolur 

yatsa kopsa Ģeytân birle hemrâh bolur 

nefsni tepkil nefsni tepkil ey bed-kirdâr  (Bice, Hikmet 91, s.117) 

“Nefsine uyan, şeytana uyar.” 

ul tubi darahtını ekse bitmes 

allah degen „âĢık kuldın taksir kılmas 
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çın ‗âĢık eren hergiz yolda kalmas 

„âĢık bolup allah yâdın aygum kelir   (Bice, Hikmet 48, s.67) 

 “Yol eri yolda gerek.”  

 

SONUÇ 

Yukarıdaki atasözlerinden baĢka, atasözü olduğunu düĢündüğümüz örnekler 

de tespit edilmiĢ ancak  bunların karĢılıkları bulunamamıĢtır. Bu örnekler de aĢağı-

dadır: 

kul hâc‟ahmed hızmatıda cân bérmese 

dihkân érmes kétmen çapıp nân bérmese 

açılmagay gül goncası nem bolmasa 

niçük „ilâc éterimni bilmem dôstlar  (Azmun, Hikmet XXVIII/5, s.158) 

hakîkat bilmegen âdem emesdür 

bilingiz hiç nimege ohĢamasdur   (Bice, Hikmet 36, s.54) 

nefsin seni bakıp tursang neler demes 

zârî kılsang allah sarı boyun sunmas 

kolga alsang yaban kuĢ dek kolga konmas 

kolga alıp tün uykusın kılgıl bidâr  (Bice, Hikmet 91, s.117) 

 „ıĢk sırrını her nâmerde aytıp bolmas 

niçe yaksang bâdlık yerde çerâg yarımas 

yıglay yıglay köz yaĢını habâb etti  (Eraslan, Hikmet XXXIX, s.256) 

bu dünyânı mâllarını hâzır kılıp 

rüĢvet berseng melekü‘l-mevt almas ermiĢ  (Eraslan, Hikmet XXXV, 

s.234) 

 

 Hoca Ahmet Yesevi‟nin Arapçayı ve Farsçayı çok iyi bildiği halde Türk-

çeyi öncelediğini hoşlamaydur âlimler sizni aygan türkîni/ âriflerdin eşitseng açar 

köngil mülkini/ âyet hadis ma„nâsı türkî bolsa muvâfık/ ma„nâsıga yetgenler yerge 

koyar börkini (Bice, 1993: 92) ve miskin zâif hace ahmed yetti puştinge rahmet/ 

farsî tilini biliben hûb aytadır türkîni (Bice, 1993: 93) sözlerinden anlıyoruz. 

Dîvân-ı Hikmet yayınlarından tespit edebildiğimiz 71 atasözü, Ģöyle bir kullanım 

sıklığı göstermektedir: Ġllet-i aĢka ilaç nedir/ ne kâr eder? (7). Kılavuzsuz yola 

çıkan yolunu ĢaĢırır (5). Ecelden kaçılmaz (4). Can vermeyince canan ele girmez 

(4). Derdi yok kesek, aĢkı yok eĢek (4). Aklı olan nadanlara sır vermez (3). AĢıklık 

baĢa belâdır, müĢkül ibtilâdır (3). Dünya kimseye kalmaz / bâkî değildir (3). Dünya 

fânidir (2). Dünyada vefâ yoktur (2). Emeksiz yemek olmaz (2).Denize dalmadıkça 

inci elde edilmez (2). Azıksız yola çıkılmaz (2). Mala mülke mağrur olma (2). De-

linin sözü bitmez (2). Nasihat istersen komĢunun ölümü (2) Mazlumun ahı yeri 

göğü inletir (2). Nefis belası, getirir yüz karası (2). Adem ölür, dünya kalır (2). 

Kalan atasözleri de birer defa kullanılmıĢtır. Buna göre  Hoca Ahmet Yesevi en 

çok, aĢk derdinin güç olduğunu; yola çıkmak için kılavuz gerektiğini; fedâkârlık 

yapmadan hiçbir Ģeye kavuĢulamayacağını; dünyanın fâni olduğunu anlatan atasöz-

lerini kullanmıĢtır. Sonuç olarak, Hoca Ahmet Yesevi‟nin hikmetlerini, Ġslâmiyeti 

Türk ruhuna uygun olarak yorumlayan ve anlatan manzumeler olarak görebilir ve 
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değerlendirebiliriz. Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaĢan bu hikmetler yoluyla, 

sözlü hikmet kültürü esâsında dinî ve ahlakî bir eğitim yapılıyordu. Dolayısıyla 

geçmiĢin deneyimlerini aktaran, örnek verme ve nasihat etme vasıtası olan atasöz-

lerinin de hikmetlerde yer alması tabiidir. Ġslâm tasavvufunu Türkçe ifâde eden 

öncü ve en etkili ses olan Hoca Ahmet Yesevi‟nin hikmetlerindeki atasözlerini, 

onun söylediklerinin etkili olmasını sağlayan unsur olarak görmek ve değerlendir-

mek gerekmektedir. 
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ÖZ 

Bu çalıĢma halk kültürünün üretilen etnografya, halk tababeti, halk oyunla-

rı, toplu merasimler, ninni, çocuk oyunları gibi geçiĢ dönemi uygulamaları, hıdrel-

lez, nevruz, yağmur duası benzeri bereket merasimleri gibi çeĢitli alanlarında üreti-

len ürünlerde mitolojik izler arama çalıĢmalarının bir bölümüdür. Yapılan çalıĢma-

larda edebiyat taramaları alan çalıĢmaları ile tamamlanmaktadır. Bu defa konu 

olarak geçiĢ döneminin doğum, sünnet, askerlik, evlilik ve ölüm esnası uygulama-

larından kına tema olarak ve Tire‟de alan olarak seçilmiĢtir. 

Bu yöntemle; birlikte yaĢayan halkların kültürel akrabalıklarında ortak kül-

tür kodlarının belirlenmeleri, bölgesel kültürel değerlerinin sınırlarının belirlene-

bilmesi, geliĢ ve oluĢum yolları ve Ģekillerinin tespiti, oluĢturdukları kültürel sen-

tezler takip edilebilecektir. 

ÇalıĢmada ulaĢılabilen nispette Anadolu‟nun yanı sıra Ortadoğu, Kafkasya, 

Türkistan, Altaylar ve Balkanlardan da örneklemeler yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġzmir-Tire, mitolojik izler, kına, halk inançları. 

 

 

ABSTRACT  

This study is a part of a research of mythological traces in products of vari-

ous fields of folk culture such as ethnography, folklore, folk dances, collective 

ceremonies, lullabies, children's games, and fertility ceremonies such as hydrellez, 

nawruz, rain prayer. Literature reviews are completed with field studies. This time, 

henna was chosen as the theme among the practices of the transition period during 

birth, circumcision, military service, marriage and death in Tire. 

With this method; the determination of the common cultural codes in the 

cultural kinship of the peoples living together, the determination of the boundaries 

of the regional cultural values, the determination of the ways and forms of their 
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arrival and formation, and the cultural synthesis they have created may be fol-

lowed. 

In the study, samplings were tried to be made from the Middle East, Cauca-

sus, Turkistan, Altai and the Balkans as well as Anatolia to the extent that could be 

reached. 

Key Words: Ġzmir-Tira, mythological traces, henna, folk beliefs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim  1  

 

 

 

METĠN  

Kına hakkında kısa bir genel açıklamadan sonra kına-mitoloji bağlantınsa 

geçmek istiyoruz. Kına, ismi Arapça hınnadan Türkçeye girmiĢtir. Kınanın Azer-

baycan Türkçesindeki karĢılığı hına, BaĢkurt Türkçesinde kına buvayı, kazak 

Türkçesinde kına, Kırgız Türkçesinde Hına, Özbek Türkçesine hına, Tatar Türk-

çesinde Kına buyavı, Türkmen Türkçesinde Hina‘dır. Türk kültür tarihi itibariyle 
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kınayı Dede Korkut Destanları dönemine kadar götürebiliyoruz. O dönemden itiba-

ren kına adanmıĢlığın simgesi olarak bilinir
1
. 

Kına, Hınna Ağacı‘nın yapraklarının tozundan yapılır. Karamtırak, kırmı-

zımtırak bir boyadır. Kına kimi zaman bir süs ve kimi zaman da bir ifade Ģekli 

olarak kullanılır. Kınanın eski Türk süslemelerinde de yer aldığı bilinmektedir. 

Ağaran kıllara karĢı erkek sakal ve bıyıkları kına ile boyanmıĢtır
2
. Kars yöresinde 

bilhassa bıyığına kına yakanlar için ―kırkından sonra azdı‖ denirdi. Ayrıca kaya 

kınası olarak bilinen, çok az üretilen ve piyasası olmayan kaya likeninin sulandırı-

larak ezilmesinden oluĢan bir kına türü daha vardır.
3
 Kız, gelin ve kadınların el 

ayak ve tırnaklarına kına sürmeleri Kına yakmak olarak bilinir. Kına yakmak için 

macun haline getirilmiĢ kına yakılacak yere akĢamdan sonra sürülür ve sabahleyin 

yıkanır. YakılmıĢ kınanın bir ay kadar bir ömrü vardır
4
. 

Türk kültürlü halklarda düğünden gelen kız ve gelinlerin el ve ayaklarına 

muhakkak kına yakılır. Kınaların yakıldığı sazlı sözlü eğlencelere Kına Gecesi 

denir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile Türk kültür coğrafyasında Lübnan Türkleri-

nin düğünlerinde kına gecesi ve kına yakma uygulaması yoktur.
5
 

Eski Mısır, eski Yunan ve orta doğuda kına süs ve ilaç olarak kullanılıyordu. 

Bu coğrafya Hindistan‟ın Müslüman kesimine kadar uzanmaktadır. Kınanın koru-

yucu ve tedavi edici ilaç olarak kullanılması günümüz Türk kültür coğrafyası kırsal 

kesiminde görülebilmektedir
6
. Onun sağaltıcı ve koruyucu özelliği ona mistik ve 

mitolojik kimlik de kazandırmıĢtır. 

ġamanın bilhassa özel durumlarda yüzünü bir takım boyalarla çeĢitli Ģekil-

lerde boyadığı bilinmektedir. Yakut Türklerinin günümüzdeki bazı mevsim tören-

lerinde yüzlerinin boyanabildiği görülmektedir. Bu uygulamalar konunun uzak 

geçmiĢi ile mistik zeminde buluĢturulabilir mi? GeçmiĢe ait bazı maskelerdeki 

boyamalar ile hala devam eden köy seyirlik oyunlarındaki vücudun görünebilen 

açık yerlerinin bilhassa siyaha boyanması bu konuda bir ipucu olabilir mi? (Resim 

4) Kızılderililerin savaĢ dönemlerinde boyanmaları her iki toplumda da dövmenin 

ve uzun saçın olması kına konusunda bir fikir verebilir mi? 

                                                 
1 Ahmet ġenol, Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri Sözlüğü, Ankara, 2013, s. 193–194 
2 A.g.e. a.g.y. 
3 YaĢar Kalafat,  Doğu Anadolu‘da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Ankara, 2009 Berikan, s. 

306, 310, 405, 449 
4 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
5 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya‘dan Orta Doğu‘ya Ġnanç Göçü, An-

kara, 2011 Berikan, s. 168 
6 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
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                   Resim 2-a.                                        Resim 2-b. 

                             

Yenisey kadim maskeleri konusunda bilgi verilirken, kaynakta, “Kadın 

mumya kalıntılarında maskeye kozmetik uygulamıĢlar: göz çizgilerini siyah renkle 

çizmiĢler, imitasyon kirpik yapmıĢlar, kırmızı boya ile de dudaklar, yanaklar, burun 

deliği ve kulakları boyamıĢlar. Daha sonra alnını, Ģakakları ve burnunu zincifre 

boyasıyla kazıyarak desen yaptıkları ayrı beyaz katmana kadar boyamıĢlar. Ġlk 

bakıĢta çizilmiĢ figürler anlaĢılır Ģekildedir: alnın ortasında üç halkadan oluĢan 

büyük spiral yer almakta, onun iki ucundaki spiraller daha kısadır ve farklı Ģekilde-

dir (resim 3-a).  

Ancak inceledikten sonra çok karıĢık bir kompozisyon olduğunu görmek 

mümkündür. Alındaki spiral yuvarlak ilave hatla çevrelenmekte, bir ucu buruna 

doğru inmekte, diğer ucu ise yarı oval olarak enseye uzanmaktadır (resim 3-c). Sağ 

Ģakakta uzun ayakları olan üç tane spiral (resim 3-b), sol Ģakakta sekiz (8) rakamı 

görünümünde büyük bir spiral bulunmaktadır. (resim 3-c).  
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                                                      Resim 3 a-c 

 

Desenlerin bütün olarak kadim Çin kumaĢlarında iĢlenmiĢ olan spiral ve yap-

rak kıvrımlarının uzun yaĢamın sembolü olan desenlerle benzerliği vardır. Desen-

lerde, Doğu Türkistan‟dan Lobnor Gölü bölgesindeki Çin garnizonunun III-IV. 

yüzyıla ait mezarlardan çıkan kumaĢlardaki basma resimlerde benzerlik mevcuttur. 

Bu tesadüf değildir, zira Oglahtı Dağı‟ndaki mezarlardan bu mezarda olan gibi 12 

adet kumaĢ parçası kalıntısı toplanmıĢtır. O kumaĢlarla akağaç kabuğu baĢ giysisi, 

ok kılıfı ve gömü kuklası kafası sarılmıĢ, ayrıca saç belikleri için torba dikilmiĢtir. 

AnlaĢılan henüz cesetle vedalaĢma öncesinde en güzel ve pahalı kumaĢla onun 

yüzünü örtmüĢler. Ve o kumaĢ üzerine önceden ölünün yüzünü örtükleri örtünün 

desenlerini kopya etmiĢler, bunu ya ölüyü daha kolay tanımak ya da sadece güzel-
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lik amacıyla yapmıĢlardır.”
7
 ġeklindeki açıklamalar yapılmıĢ olması kına, kınanın 

fonksiyonu ve mistik geçmiĢi ile iliĢkilendirilebilir mi? 

 

 
 

Resim 4  

 

Türk tıp tarihinde de kınanın önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Eski Türk-

ler kınayı veba hastalığına karĢı boya maddesi olarak kullanmıĢtır
8
. Bu tespit bize 

eski Türk inançlarındaki görünmeyen kem varlıklara karĢı örtünerek korunmayı 

hatırlatıyor. Halk inanmalarında güzel çocuk veya gelin görünmeyenlerden korun-

mak için görünen yerleri isle karartılır veya yeni sağılmıĢ süt nazardan korunmak 

için üzerine bir kömür parçası atılır
9
. Keza kına ateĢli hastalıklarda ateĢ düĢürücü 

olarak kullanılıyordu. Kına etrafında ―el kınası‖ ―has kına‖ ―gelini kınaya çek-

mek‖, kına düğünü‖, kına basma‖ ―baĢ bağlama‖, ―gelin okĢama‖, kız baĢı‖, 

―kına toyu‖ gibi tanımlar üretilmiĢtir
10

.  Merzifon‟da bütün kadınların kına gecesi 

Üçetek giyinmiĢ olmaları bu geceye “Üçetek gecesi‖ denilmesine sebep olmuĢ-

                                                 
7 Elga Borisovna Vadetskaya, Yenisey‟in Kadim Maskeleri, Krasnoyarsk-St.Petersburg 2009. 

S. 116-117 (Bu açıklama Atilla Bağcı tarafından yukarıdaki eserin Türk tarih Kurumu için yapılan 

tercümesinden alınmıĢtır. 
8 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
9 YaĢar Kalafat,  Doğu Anadolu‘da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Ankara, 2009 Berikan, 

s. 335 
10

 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
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tur
11

. Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında xına yoğurmak, xınanı demlemek gibi 

tanımlar da vardır
12

. 

 

 

 
 

Resim 5 

 

 

Kına etrafında üretilmiĢ baĢka tanımlar da vardır. Kına ağıtı bunlardan biri-

sidir. Buna Kız ağıtı, gelin ağıtı, ağıt havası, gelin ağlatma havası, gelin savusu, 

savu, sağnık, gelin türküsü, gelin kaydası, gelin yası ve okĢama gibi adlar da 

verilir.  Kına türkü veya havaları bazı hallerde özel olarak yeniden de yakılırlar. 

Türkülerin de kınanın da yakılma fiili ile anlatılması düĢündürücü olmalı. Ayrıca, 

kına davarı, kına ekmeği, kına yemiĢi, kına ezilmiyor, kına parası, kına 

salâvatlama, kına gecesi ve kına tepsisi gibi kına etrafında dönem ve uygulamayı 

anlatan tanımlar da oluĢmuĢtur. Bunlar çok kere eĢ anlamlı ifadelerdir.
13

 Ankara 

Akıncılar Ovası‟nda kına tepsisinin kız ve oğlan evi arasında gidip gelmesine Boğa 

getirme, Boğ getirme-Buğu getirme gibi adlar konulmuĢtur
14

. 

                                                 
11 Vehbi Cem AĢkun, Sivas Folkloru I-II, Sivas, 2006 s.44 
12 Mehseti Ġsmayil, “Azerbaycan Toylarında Xına Yaxma Merasimi ve Xına” mehsetiis-

mail@yahoo.com  
13 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü, Terimler Motifler 

Kavramlar, Çukurova-Adana, 2014, Karahan, s. 300 
14 Burhanettin Baykurt, Ankara Akıncı Ovası Tarihi ve Kültürü, Ankara 2003, S. 190 

mailto:mehsetiismail@yahoo.com
mailto:mehsetiismail@yahoo.com
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Resim 6 

 

Bunlardan kına salavatlamada oğlan evinde iki tepsi kına hazırlanır köyün 

gençleri halay çeke çeke bu hepsileri kız evine getirirler. AkĢam olup komĢular 

gelince tepsi ortaya alınıp geline kına yakılır ve kına özendikten sonra gelinin eline 

biraz konur, bu uygulama kına salâvatlaması olarak bilinir
15

. 

Nitekim kına parası, kına ezilmiyor ödentisi, kına davarı, kına yemiĢi ve 

benzerleri bir nevi saçıdırlar. Kına hakkı, süt hakkı, ana hakkı gibi hak bilinen hu-

suslardandır
16

. 

Uygulamada ki salâvatlama, kınalama münasebeti ile Ģefaat dileme amaçlı 

olmalı. Salâvat, Hz. Muhammed‟e saygı bildirmek için okunan duadır
17

. Yağlı 

güreĢlerde cazgır, pehlivanlara salâvat getirme konusunda hatırlatma yaparken 

tehlikeye karĢı uyarmıĢ olur. Cenaze namazında da keza Ģefaat peygambere salâvat 

ile anılır. Ekin salâvatlamada da ilk tohum atılırken, harman savrulurken aynı 

amaç ve mahiyetle salâvatlama yapılır. Kına salâvatlama bize göre durum farklı 

değildir. Zira Ġç ve Doğu Anadolu‟nun bazı kesimlerinde ve Türkmeneli‟nde bu 

uygulama Kına Duası olarak geçer
18

. Ankara-Etimesgut‟ta düğünlerde kına duası 

okunur Bu uygulama Sincan‟da da vardır. Kazan‟da geline kına çalınırken Kına 

duası okunur
19

. Ankara Akıncı Ovası‟nda Düğün sahipleri evleri tek tek gezerek 

                                                 
15 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü, Terimler Motifler 

Kavramlar, Çukurova-Adana, 2014, Karahan, s. 301 
16 YaĢar Kalafat,  Doğu Anadolu‘da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Ankara, 2009 Berikan, 

s. 334 
17 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, S. 1689 
18 YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu—Irak Halk Ġnançları Hattı, Ankara, 2012, 

Berikan s.439 
19 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk Ġnançları-Ġslamiyet ve Türk Halk Ġnanç-

ları, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Berikan, Ankara, 2009, s. 48 
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“Darısı çocuklarınıza olsun bugün yük ve kına önüne yarın da hak önüne buyurun” 

der. Yük ile kastedilen gelinin çeyizidir
20

. 

 

  
 

Resim 7 

 

Kütahya AltıntaĢ‟taki Söylemez Dede Tekkesi‘ne Gelin olacak kızlar dua 

için Kına gecesi gider oradaki türbeyi ziyaret eder ellerine yaktıkları kınanın kına 

bezlerini ertesi gün sandukanın üzerindeki Geyik Boynuzu‘na bağlarlar
21

. Geyik, 

Türk mitolojisindeki yerinin yanı sıra halk sofizminde donuna en kolay girilen 

hayvan olarak bilinir. 

Kına gecesi gerdek gecesinden evvelki gecedir. Kına adanmıĢlık simgesi 

oluĢu inancından hareketle kına yakılan gelin yeni ocağına adanmıĢ olur. Onun 

eĢine adandığını anlatmak, anlamı daraltır. Zira birçok yerde damada da kına yakı-

lır. Hatta bunların avuçlarına konulan para kısmet ile iliĢkilendirilir ve kısmet aç-

ma amaçlı yapıldığına inanılır. Bu anlamda kına gecesine gelen genç kızlara da 

kına yakılır ki bu uygulama bunların gelecekteki ocaklarına adanmaya aday olduk-

larını göstermiĢ olmalı. Azerbaycan‟da gelin kızın kınasından 7 subay/bekâr kız 

kına yakarak kısmetlerinin açılmasını dilerler
22

.Ġslamiyet‟le de bir Ģekilde bazı 

inanç kodlarının varlıklarını sürdürdükleri bilinirken kına adanılmıĢlık simgesi 

diğer adanılmıĢ olanlar gibi manevi korunma altına alınmıĢ olur. Adanılan nesne 

adanma amacının dıĢında kullanılmaz tasarruf edilmez. Adaklılar birbirleri ile ma-

nevi bir akitle bağlanmıĢlardır. Kefenlik için adanmıĢ para ve kumaĢ baĢka maksat-

                                                 
20 Burhanettin Baykurt, Ankara Akıncı Ovası Tarihi ve Kültürü, Ankara 2003, S. 
21 Erdal Aday, “Kütahya Ġli Türbe ve Yatırları Etrafında oluĢmuĢ Ġnanç ve Uygulamalar”, Ba-

lıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, 

2013 
22 Mehseti Ġsmayil, “Azerbaycan Toylarında Xına Yaxma Merasimi ve Xına” mehsetiis-

mail@yahoo.com 

mailto:mehsetiismail@yahoo.com
mailto:mehsetiismail@yahoo.com
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la kullanılmaz. Tanrıya kurban edilmek üzere ayrılmıĢ hayvan eski Türk inanç 

sisteminde ve Ġslamiyet‟te baĢka bir maksat için kullanılmaz. Dağıtıp ikram edil-

mek üzere kesilen adak hayvandan adak sahibi yiyemez, aksi halde adak amacının 

dıĢında kullanılmıĢ olunur. Adak sahibi adağından tatmak istiyor ise söz konusu 

etten ödeme yaparak satın almak durumundadır. 

Eski Türk Ġnanç Sisteminde de kurban ve adak için seçilen hayvanlarlar 

adanmıĢlardı ve ıduk olarak bilinirlerdi. Iduk olarak seçilen hayvanın eti yenilmez, 

sütü sağılmaz, yünü kırkılmaz, onlar yüke koĢulmazlar, tabiata adeta baĢıboĢ bıra-

kılırlardı
23

. 

Kıbrıs‟ta ölen Türk kadın ve erkeğin ayak parmaklarının arasına ve avuçları-

nın içi ile kulaklarının arkasına kına yakılır. Kıbrıs‟tan yapılmıĢ ölü-kına bağlantılı 

bir diğer tespite göre küçük yaĢtaki çocuğu ölen anneler her dinî bayramda avuçla-

rının içine madenî para büyüklüğünde bir kına yakarlar. Çocukları her bayram gü-

nü cennetten su almaya gelince anneleri eline kına yakmayan annelerin cennetteki 

çocuklarının su maĢrapaları delik olur, cennet suyu parmaklarının arasından akar, 

onlar su içemeyince arkadaĢları da onunla alay ederlermiĢ
24

.  

6 Ay Kınası Geleneği, Balkanlardan Batı Trakya' ya, Trakya' ya ve göçmen-

ler ile birlikte daha çok Marmara'nın güney bölgesine yayılmıĢ, son yıllarda Trakya 

ve Marmara Bölgesi'nden Tire'ye gelip yerleĢmiĢ olan kiĢiler vesilesi ile Tire yöre-

sinde de uygulanmaya baĢlamıĢ ve sadece kız çocukları için yapılan bir gelenektir. 

Doğan bebek eğer kız ise, bebek 6. ayına girdiğinde ilk defa kına yakılır. Buna 6. 

Ay kınası ya da 6 ay kınası denir ve küçük bir kına yakma töreni ile gerçekleĢtiri-

lir. 

Bebeğin annesi kına yakılacak günü belirledikten sonra ailenin büyüklerini 

ve yakın çevresindeki dostlarını kına törenine davet eder. Kına töreni, bebek sıkılıp 

kına bezlerini çözmesin diye, genellikle gece, bebeğin uyku vaktine yakın yapılır. 

Törene anneanne, babaanne daha büyük anneanne ve babaanne varsa onar, teyze-

ler, halalar katılır. Düğün öncesi yapılan kına töreninde olduğu gibi sadece kadınla-

rın katıldığı bir tören ile bebeğin kınası yakılır.  

Tören için çeĢitli ikramlar hazırlanır, gelen davetliler de yapmıĢ oldukları ik-

ramlar ile törene gelirler. Bu Ģekilde bir nevi imece usulü anneye yardım edilmiĢ 

olunur. Bebek ve annesi de o gün için hazırlanır. Anne genellikle kendi kına gece-

sinde giymiĢ olduğu bindallısını giyer. Bebeğe de kırmızı renkli kıyafet giydirilir. 

Kına yakma törenine geçmeden önce eğer yemek hazırlanmıĢsa yemek yenir 

ya da hazırlanmıĢ olan yiyecekler ikram edilir. Bu sırada bebeğe yakılacak olan 

kına hazırlanır. Kınayı hazırlayacak kiĢinin de bebeğe kınayı yakacak kiĢinin de 

evli olması, çocuğunun olması, iki kere evlenmemiĢ olması, dul olmaması, anne ve 

babası sağ olması gerekir. Genel anlamda mutlu, huzurlu ve ölüm acısını yaĢama-

mıĢ olması gerekir. Böylece bebeğin de kınasını yakan kiĢi gibi huzurlu, mutlu ve 

                                                 
23 A.Ġnan, Eski Türk Dinî Tarihi,  Ġstanbul, 1976, s. 46–54, B.Ögel, Türk Kültürünün Ge-

liĢme Çağları, Ġstanbul, 1988, s. 125 
24 Hüray Meray, Kıbrıs Türk Toplumunda Doğum Evlenme ve Ölüm ile Ġlgili Adet ve 

ĠnanıĢlar, K.K.T.C.  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ankara, 1982, s.86–87 
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acıdan uzak bir hayat yaĢacağına etki edeceği düĢünülür. Ġskeçe yöresinde olduğu 

gibi bazı yörelerde de kınayı, bebeğin varsa halası ya da teyzesi yakar. 

 Ġkramlar yendikten ve kına hazırlandıktan sonra duası okunurken bebeğin 

kınası yakılır. Kına, bebek annesinin kucağında iken sadece sağ eline ve sol ayağı-

na yakılır. Kına yakıldıktan sonra herkes bebeğin annesini tebrik eder. Bu törende 

anne, babaanne ve anneanne genelde bebeğe altın yüzük, bilezik, küpe gibi arma-

ğanlar verir. Diğer misafirler de bebeğe para, kıyafet gibi çeĢitli hediyeler verir. 

Herkes anne ve bebeğe iyi dileklerde bulunarak oradan ayrılır. Böylece kına yakma 

töreni sona erer. 

 Bebeğin sağ eline ve sol ayağına yakılmıĢ olan kına bir ya da bazı yöreler-

de, tutması çok zor olsa da, iki gün sonra yıkanıp temizlenir. Kına yıkandıktan 

sonra bebeğin eli babasının cebine sokulur ve cebinden para alması sağlanır. Bu 

Ģekilde sağ eline kına yakılması ve kınalı eliyle babasının parasını alması, “baba 

parası helaldir eli her zaman helal paraya gitsin, hayırlı iĢlere el atsın” inancı güdü-

lür
25

. 

 Evden sağ ayakla çıkılması, eve sağ ayakla girilmesi, iĢ yerine sağ ayakla 

girilmesi, hayırlı bir iĢ için gidildiğinde hep sağ ayakla iĢe baĢlanması gerektiği 

inancı Antik dönemlerden günümüz yaĢantımıza kadar süre gelmiĢtir. Bundan do-

layı da 6 ay kınasında bebeğin sol ayağına kına yakılarak “sol ayağıyla da her za-

man hayırlı iĢlere adım atsın” inancı hayata geçirilmiĢ olur. 

 Tüm seremonisi ve uygulamaları ile bu tören bebeğin ilk cemiyeti ilk mü-

rüvveti olarak kabul edilir.
26

 

 Kuzey Doğu Anadolu‟da cepten baba parası alma uygulamasını hatırlatan 

bir pratik vardır. Çocuğun ilk tırnağı kesildikten sonra “Tırnak kesme Toyu” olarak 

bilinen minik eğlenceden sonra çocuk babasının üzerinde giysili olmayan elbisesi-

nin cebinden para alır. Böylece çocuğunun elinin ve babasının da cebinin bereketli 

olacağına inanılır
27

. 

Güney Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında Sefer ayının çıkması ve ölü-

mün kırkının çıkması beklenerek onun ardından kına yakılır. Bize göre bu bir yas-

tan çıkma uygulaması olabilir
28

. Yastan çıkarılan aileyi yakınları hamama götürür, 

çamaĢır değiĢmelerini sağlar onları traĢ ettirirler. Kına geceleri de Gelin hamamın-

dan sonra aklanıp paklanıldıktan sonra yapılır. 

Bu anlamda kına yakma ile Hıdrellez‟de kına yakma arasında da bir toy kı-

nası müĢterekliği vardır. Kırıkkale‟nin Kavaklı ilçesinde Hıdırlık diye bilinen yerde 

yapılan Hıdrellez kutlamalarında Hıdrellez‟e bir gün kala 5 Mayıs‟ta kadınlar elle-

rine kına yakarlar
29

. 

                                                 
25 Kaynak KiĢi, GülĢen Özek Bilici, 
26 Kaynak KiĢi, GülĢen Özek Bilici, Tire Batı Trakya‟dan gelerek yerleĢmiĢ, yüksel tahsilli,  

arkeolog olarak çalıĢan ve Tire‟de yaĢayan halk kültürüne ilgi duyan bir kimse 
27 YaĢar Kalafat,  Doğu Anadolu‘da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Ankara, 2009 Berikan, 

s. 259, 331, 393 
28 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk Ġnançları, Dedem Korkut DaĢ Oğuz El-

leri Ankara, 2008, Berikan, s. 75 
29 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk Ġnançları, Dedem Korkut DaĢ Oğuz El-

leri Ankara, 2008, Berikan, s.93 
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Geline kına yakarken baĢına örtülen kına örtüsünün yazmanın, kına eldi-

veninin, kına bağının al olması al inancı ile iliĢkilendirilir. Al rengin nazar ve 

benzeri görünmeyenlerin kötülüklerden koruyacağına inanılır
30

. Bu tespit Tire ve 

yakın çevresi için de geçerlidir. 

Amucalular Müslüman BektaĢi Türk AĢiretinde Ebe Ana‘nın özel önemi 

vardır. Ebe vefat edince ellerine kına yakılır ve iki eline ak eldiven geçirilir. Bu 

iĢlemi ebenin son doğum yaptırdığı kadınların yapması gerekir. Eldivenin örülmesi 

veya dikilmesi de doğumunu yaptırdığı son iki kadın üstlenir
31

. 

Konya, Karaman yöresinde oğlan yengesine kına yengesi denir. Ayrıca kı-

na analığı vardır. Yeni doğan bir kız çocuğuna yakınlarından birisi kına anası olur. 

Kına anası çocuk için hazırladığı bir takım elbiseyi kına töreni yapmak için gönde-

rir. Bu törene yakınlar çağrılır. Çocuk giydirilir, süslenir, dualarla sağ eline sağ 

ayağına kına yakılır. Böylece seçilen ana çocuğun bir ömür boyu kına anası olur. 

Kız bayramlarda anasını ziyaret eder, hizmetinde bulunur elini öper. Kız evlenece-

ği zaman Kına Anası ailenin diğer büyüklerinin gördüğü muameleyi, itibarı görür. 

Ailenin akrabası olmadığı halde akraba muamelesi görür.
32

 

Kına ağıtlarında renklerin mitolojik özelliği de göze çarpar. 

“Sabah oldu kak da gel 

Kara yerden çık da gel 

Ağ giyinmiş gelinsin  

Kına verim yak da gel”
33

 

Karayer, kara bağlama, kara bayram, kara çadır, karalara gelme, ka-

ra yol, kara baht yasın, ölümün, üzüntünün, felaketin anlatı Ģekleri iken ak yol, ak 

gün, aksakal, ak pürçek, ağ yüz mutluluğun kut bulmuĢ olmanın anlatım biçimleri-

dirler. 

Sivas yöresinde kına gecelerinde söylenilen “ġen Anam ġen Babam” tür-

küsündeki, 

“Ocağa koydum yufka sacını  

BaĢıma koydular kahır tacını” gibi mısralar ocağa niyaz anlamına gelir mi? 

Eski Türk Ġnanç Sistemi ile Ġslamiyet dönemi Türk inançlarının içiçeliği 

gösteren bir uygula da kına gecesi çiftlerin iki rekât namaz kılmalarıdır. Kına gece-

si yapmayan ailelerde gelinin tülü seccade olarak seçilir, damat imamlık yapar 

zifaftan evvel iki rekât namaz kılınır. Bu uygulama bazı farklılıklarla Tira yöresin-

de de yaĢamaktadır. 

Kına gecesinde ağlamayan kızın ayıplaması onu ağlatabilmek için özet ağıt 

özellikli parçaların okunması ve nihayet gözyaĢı dökmesinin sağlanması, gözyaĢı-

nın bir saçı olabileceğini düĢündürmektedir. Sevinç gözyaĢı ve yas gözyaĢı arasın-

                                                 
30 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü, Terimler Motifler 

Kavramlar, Çukurova-Adana, 2014, Karahan, s. 301 
31 Ali AktaĢ, “Amucalularda Ölüm Olgusu Üzerine”, Folklor ve Edebiyat, Sonbahar, 1999, 

S. 15 
32 Ali Rıza Balaman, Evlilik Akrabalık Türleri, Berder, Oturaklama, Taygeldi, Yol Kar-

deĢliği, Kan KardeĢliği, Ahiret KardeĢliği, Süt KardeĢliği, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s. 90  
33 Mustafa Turan, Kars‟ta Ölü Ġle Ġlgili Gelenekler”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kong-

resi Bildirileri, Gelenekler Görenekler Ġnançlar IV C 1982, Kültür Bakanlığı Ankara, 1982  
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da mistik bir bağlantı aranabilir mi? Kına Toyu ile Kına Yası arasında onları ayı-

ran çok ince bir perde vardır. Kına gecelerinde okuna n parçalara kına ağıtı denil-

diği gibi kına türküsü veya kına havaları denilmesi de bu arayıĢın yolunu aydın-

latmaktadır. Azerbaycan‟da bu tanımlar daha ziyade yerlerini haxıĢta, hakuĢta, 

isimlerine bırakırlar. Bu parçalar kız evi ile oğlan evi arasında kına gecelerinde 

karĢılıklı mani atıĢmaları Ģeklinde de olur
34

. Bu uygulamaya da Tire‟de rastladık 

Bazı hallerde kına ağıtı ile kına gecesinde söylenilen diğer yanık türküler 

az-çok farklı tanımlar olarak karĢımıza çıkabilir. Ortak yönleri yanık ve lirik omla-

rıdır. Bu türkülerde kader ve baht ön plana çıkar ve bu türküler ayrılık kokarlar. 

Bunlara kına ağıtı, gelin ağıtı, ağıt havası, gelin ağlatma havası, gelin savusu, 

savu savmak, gelin yası denilmesi bundan olmalı. Bu parçalarda “çağırın kızın kız 

kardeĢini” gibi yakın akrabaya seslenilmiĢ olması okunan parçaların bazı tasnifçi-

lerce “sıla parçaları‖ veya “hasret havaları‖ kapsamına alınmasına yol açmıĢ-

tır
35

. 

Okunan bu ağıtlardaki; 

“Tuz kabını tuzsuz koyarlar 

Koç evi koç evi ıssız koyarlar 

Anayı babayı ıssız koyarlar”  gibi mısralar bize tuzun halk inançlarındaki 

yerini hatırlatırken
36

  

Güveyi güveyi giydiği atlas 

Atlasa atlasa iğneler batmaz” 

Güveyi güveyi Allah‟tan korkmaz” mısrası da halk inanmalarında iğnenin 

bazı görünmeyenlere karĢı koruyucu oluĢunu hatırlattı. Al karısı yakasına iğne 

batırılarak esir edilir. Kara kura basmasın diye odada iğne de bulundurulur. Kırkı 

çıkmamıĢ, kırklı bebekler ve anneler arasında kırkları karıĢmasın diye taraflardan 

birinde iğne bulundurulur. Giysi sırtta iken ona iğne batırılmaz. Giysi dikildikten 

sonra sahibi giyinceye kadar görünmeyenler giymesin diye üzerinde iğne bulundu-

rulur. Keza boĢ beĢiğin de görünmeyenler tarafından binilip sahiplenilmesin bebe-

ğin karnı ağrımasın diye iğne takılır. Kına gecesi avucunu açmayan geline iğne 

gösterilerek avucunun açılması sağlanır.
37

 

Erzincan‟da kına gecesinde ayna bulundurulması halinde bolluk ve aydın-

lık olacağına inanılır. Kınanın gelinin avucuna kaynana tarafından yakılmasının 

gelinin kısmetli, uğurlu olmasını sağlayacağına inanılır. Kaynananın gelinin avu-

cuna koyacağı altının gelin tarafından damadın cüzdanına konulmasının berekete 

                                                 
34 Mehseti Ġsmayil, “Azerbaycan Toylarında Xına Yaxma Merasimi ve Xına” mehsetiis-

mail@yahoo.com 
35 Doğan Kaya, Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Kavramlar ve Terim-

ler Sözlüğü, Ankara, 2014, Akçağ  S. 466 
36YaĢar Kalafat, “Van Gölü Havzası Örnekleri Ġle Türk Kültürlü Halklarda Tuz Ġnancı” (V. 

Van Gölü Sempozyumu, Van 2009) Uluslar arası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kül-

türü ve emekleri Sempozyumu, Editör, Prof. Dr. Oktay Belli, Ġstanbul, 2010, s. 100–110 
37 YaĢar Kalafat,  Doğu Anadolu‘da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Ankara, 2009 Berikan, 

s. 111, 112, 116, 182, 260, 265, 318 

mailto:mehsetiismail@yahoo.com
mailto:mehsetiismail@yahoo.com


Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 40 

 

 55 

yol açacağına inanılır. Ağrı‟da kınaya gidilirken silah atılır
38

.  Bunlardan ayna 

Türk kültürlü halkların halk inanmalarında arkaik dönemden itibaren aydınlığı 

simgeler. Kınanın kaynana tarafından gelinin avucuna koyması bir kut devri olarak 

algılanabilir. Silah atılması, tok ses çıkarma anlamında ele alınıp ay tutulması inan-

cında olduğu gibi kara iyelerin konulması inancı ile manalandırılabilir. 

KırĢehir yöresinde kına yatsı namazından sonra yakılır. Kınanın sürüldüğü 

yere iyi tutması ve desen bırakması için asma yaprağı bastırılır. Bazı aileler kızın 

kınalı elleri ile duvarlarda iz bırakmasını isterler. Bu uygulamanın uğur getireceği-

ne inanılır
39

. 

Kına oğlan evinden kız evine gönderilir ve kız evinde yakılır. Kınayı baĢı 

bütün, baĢından ayrılık geçmemiĢ bir kadın yakar.
40

 Türk halk kültüründe kiĢi-

oğlunun genelinde olduğu gibi özelde kadın kiĢi etrafında da inançlar oluĢmuĢtur. 

DoğuĢtan uğurlu veya uğursuz olmanın yanında, geçici uğura veya uğursuzluğa 

bulanma halleri ve ayrıca belirli dönemler ve olaylardan sonra bu sıfatları edinme 

durumları vardır. Kalık kız, yetim kız, dul kadın, çok evlilik geçirmiĢ kadın 

bunlardandır
41

. Bu inanç ve uygulama da Tire „de yaĢamaktadır. 

Kına yakılmasından uzak tutulan bu tür baĢı bütün, baĢından ayrılık 

geçmemiĢ bir kadın, gelin baĢı yapılması, gelin alıĢ veriĢine çıkarılması gibi 

uygulamalardan da uzak tutulurlar. Yakılan kınanın sıvama, yüksük, burmalı, 

kedi pençesi, dilberdudağı, kuĢ gözü ve iplik kırması gibi çeĢitleri vardır. (Resm 

3) Kına gelinin eline, ayağına ve ense köküne yakılır. “Ağu olsa içerim gerdandan 

akı teri” gibi parçalar okunur. Kına arifesinde hamama gidilir veya evde banyo 

yapılır
42

. Bize göre adeta kınadan evvel maddi ve manevi bir aklanma uygulaması 

geçirilir. Bu gecelerin çalgıcıları ya kadınlar veya kör erkeklerdir. Katılımcıların 

adeta erkekler tarafından görünmesinden sakınılır. C.C.Güzelbey‟in tespitine göre 

gelinin yanındaki sağdıçlar hiç ayrılmazlar
43

. Eğlencede “kız övme havaları‖ yer 

alması bize taziyeye gelen kimselerin ölenin ardı sıra onunla ilgili güzel Ģeyler 

söylemelerini hatırlattı.
44

 Okunan parçalar arasında  

“Şu dağın ardında duman mı durdu, 

 Pabucun içine yılan mı girdi,  

Emmi uşağına kıran mı girdi,  

Ağlama kız gelin yazın bu imiĢ” türünden türküler de söylenir ki,
45

 halk 

inançlarında duman sıla, çile, hasret, efkâr gibi çeĢitli duyguların mesajını taĢır
46

. 

                                                 
38 YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu—Irak Halk Ġnançları Hattı, Ankara, 2012, 

Berikan s. 442   
39 Sabahattin YaĢar, KırĢehir ve Geycekli Niyazi Sapmaz, KırĢehir, 2003, s. 66 
40 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
41 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Mitler, Ankara, 2012 Berikan, s. 51–69 
42 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
43 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
44 YaĢar Kalafat, “Tul Ġnanç-Geleneği Arkaik Dönemden Günümüze Görüldüğü Haller ve 

Avanos Halk Ġnançlarındaki Yansımaları”, Avanos Sempozyumu 23–25 Ekim 2014 
45 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
46 YaĢar Kalafat, Anadolu Halk Kültürü Monografisinden Mitolojik ġifreler, Ankara, 

2014, Berikan s. 79–105 
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Keza pabucun da aile sosyal hayatında özel konumu vardır. Misafirin pabucu ters 

çevrilerek içine tuz konularak, babanın pabucuna çive çakılarak, gelinin pabucu-

nun altına genç kızların ismi yazılarak, ölen kimsenin pabucu kapının önüne konu-

larak yakın-uzak çevreye mesajlar verilir
47

. Emmioğlunun da aile içerisinde konu-

mu özeldir. Talibi çıkan kız için ilkin bekâr emmioğlunun kanaati sorulur. Gelin 

kızın ayrılık kemeri baba veya erkek kardeĢ tarafından bağlanır erkek kardeĢ yoksa 

kemeri emmi oğlu bağlar. Gelin kızın kardeĢine damat tarafından silah hediye edi-

lir erkek kardeĢ yoksa emmioğluna silah alınır
48

. Bu bulguyu Töreye yöresinden de 

teyit edebiliyoruz. 

Kına etrafında etnografya içerikli edebiyatta geliĢmiĢtir. Kına tepsisi, kı-

nanın getirildiği tepsidir. Kına örtüsü, kırmızı ve pullarla süslü örtüdür. Kına el-

diveni çok kere kırmızı olur
49

. Tire‟de yapılan kendirler yapılıĢ özelliklerine göre 

sınıflandırılır ve isim alırlar. Ördüğü kendiri hileli alan kimsenin kendirinin baĢına 

kırmızı bir nokta koyarak üretici uyarılırken, Kına kendiri diye bilenen kendir en 

ince adeta ipek gibi ve balıksırtı gibi olur
50

. Kına kız evine oğlan evinden gider. 

Bazı yörelerde damada yakılan kına kızın artan kınası kullanılarak yakılır. Kız ve 

damat kınaları ayrı yerlerde yakılır. 

Kuzey Irak Türkmenlerinde ve Kürtlerinde gelin kız yeni evinde aydınlık 

içerinde, bereketli ve mutlu olsun diye yakılır, bir nevi hayırlamadır. Bu gece geli-

nin ayağını suya soktuğu gecedir. Gagavuz Türklerinde kına PerĢembe günü öğle-

den sonra görevli iki kadının davetlilere ev ev dolaĢarak kınayı duyurması ile baĢ-

lamıĢ olur. Bu yörede de kına, dula, evde kalmıĢa, kısıra, çocuğu yaĢamayana yak-

tırılmaz. Bu tür bayanlara Azerbaycan‟da, Irak‟ta ve Anadolu‟da kalmıĢ, kalıp 

veya kalığ denir
51

. 

Karaim Türklerinde kına günü, hamam dönüĢü güveyin gönderdiği bir koç 

ile baĢlar. Bu koç kızın ayaklarının önünde kurban edilir. Burada kına yakma, kına 

sürme olarak geçer. Gelin yalnız parmak ve tırnaklarına, yaĢlılar ise saçlarına kına 

sürerler
52

. Kına yakma günü Anadolu‟da da PerĢembe günüdür. Doğu Anadolu‟da 

Ovabağ köyünde PerĢembe günü yakılan kına ile birlikte oğlan evinden kız evine 

kesilmek üzere kurban gönderilir
53

. Gelin için gönderilen o yeni evinin eĢiğinden 

girmeden ayaklarının önünde kesilen kurban gibi bu kurbanın da kanı çok kere 

gelinin anlına nokta halinde sürülür. Esasen adak kurbanlarında adak kime ait ise 

kurbanın kanı o kimsenin anlına sürülür. Böylece adeta meçhul âleme karĢı bir 

                                                 
47 YaĢar Kalafat “Türk Dünyasında KarĢılaĢtırmalı Ayak ve Ayakkabı Ġle Ġlgili Ġnançlar” 

Türk Folkloru, Mart 1999 s. 96 s. 15–16 
48 YaĢar Kalafat, Türk Halk Edebiyatından Türk Halk Ġnançlarına, Ankara, 2014,Berikan, 

s.151–159   
49 Ahmet ġenol, A.g.e. a.g.y. 
50 Ahmet Özgitay, “Kendir ve Keten Diyarı, Bezir Yağının Membaı Tire”, 88 Katılımcı 

AraĢtırmacı 1 Tek Konu Tire AraĢtırmaları Sempozyumu, 12–14 Mart 2015 Tire 
51 YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu—Irak Halk Ġnançları Hattı, Ankara, 2012, 

Berikan s 350 
52 YaĢar Kalafat, a..g.e.s. 442   
53 YaĢar Kalafat, a.g.e.a.g.y.   
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iĢaretleme yapılmıĢ olunur. Bu noktada kurban kanı ile kına, renk ve amaç bakı-

mından iliĢkilendirilebilir mi? 

Ağrı‟da kız, kına gecesi sağdıçların nezaretinde düğün evine gelen büyük-

lerin elini öper. Bingöl‟de kına gecesi oğlan tarafından 7 veya 9 kiĢi güveyiyi kına-

ya çıkarırlar. Bitlis‟te damadın serçe parmağına, gelinin ayak ve el parmaklarına 

yakılır. Erzincan‟da genç kızların ellerinin yanı sıra saçlarına da kına yakılma uy-

gulaması vardır. Ağrı‟da Kına tasını Berdük tutar kız baĢka bir tasta oğlan evinin 

kınasını yakar. Malatya ve Elazığ‟ kına yanmakta olan mumlar arasındaki tepsi de 

götürülür MuĢ‟ta kız evinde kına yakılmadan oğlan evinde kına yakılmaz. 
54

  Teke 

bölgesinde Delbek, delbekçi kadın, delbek yapmak gibi tanımlar kına ile ilgilidir-

ler. Kına gecelerine giden kadılar aynı zamanda kız da beğenmiĢ olurlar
55

. Çayda 

Çıra Oyunu‟ndaki mumların Ergenekon‟dan çıkıĢ ile iliĢkilendirilmesi bize fazla 

bağlantılı görülmemektedir. 

Tunçeli‟nde ölen kimse evlenmemiĢ ise kefeni değiĢik renklerde yapılır. 

Mevta bekâr bir erkek ise sağ eline bir elma verilir. Mevta genç kız ise sağ elinin 

küçük parmağına kına yakılır. Pertek‟te ölen kimse evlenmemiĢ genç bir kız ise 

kabire çeyizi, Ģeker ve kına ile birlikte konur
56

. 

 Kınanın adanmıĢlık simgesi oluĢu konusuna tekrar dönülecek olur ise, as-

kere yakılan kına askerin vatana adanmıĢlığı, kurbanlık koç gibi hayvanların Al-

lah‟a adanmıĢlığı, gelin ve güveyin kınalanması ocaklarına adanmıĢlıkları, ağ pür-

çek ninelerin ahrete adanmıĢlığı ifade eder. Ayrıca ölen kimseye ve sünnet olan 

çocuğa da kına yakıldığı yöreler vardır. Sivas‟ta kına gecelerinde sünnet düğünü de 

yapıldığı olur
57

. Bunlar cennete aday, erkekliğe giriĢe aday gibi izahlarla açıklanır-

lar. 

Bunlardan Gelin kınası, Hac kınası, Koç kınası, Altıncı ay kınası ve Asker 

Kınası Tire çevresinde görülebilirken Sünnet Kınası ve Ölü Kınası uygulamasına 

rastlayamadık. Tire ve yakın çevresindeki kına inanç ve uygulamaları Türk kültür 

coğrafyasının sair bölgelerinden farklı değildir. 

 

SONUÇ 

 

Kına, kına yakma, kına gecesi, kına etnografyası, kına ağıtları etrafında 

oluĢmuĢ daha fazla bilgi derlenilebilir ve onlarda mitolojik bulgular daha rahat 

aranabilirdi. BaĢlangıç için bu kadarı ile yetinirken kına ve onun etrafında oluĢan 

bulgu ve bilgilerden hareketle, Kınanın Türk mitolojik dönemi ile iliĢkilendirilme-

sini sağlayabiliyoruz. Bu teĢhisimize Türk kültürlü halkların halk inançlarından, 

Türk kültür coğrafyası etnografyasından ve sözlü kültür verilerinden hareketle 

edindiğimiz veriler yol açmaktadır. 

                                                 
54 YaĢar Kalafat, a..g..e. a.g.y 
55 M.Günaydın-E.Dalkıran, “Teke Yöresi Halk Müziğinde „Kadın‟ın Sesi, Teke Yöresi Sem-

pozyumu 4–6 Mayıs 2015 Burdur 
56 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk Ġnançları-Ġslamiyet ve Türk Halk Ġnanç-

ları, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara, 2009, S. 74 
57 Vehbi Cem AĢkun, Sivas Folkloru I-II, Sivas, 2006 s 45 
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ÖZ 

Türkiye‟de yaĢayan ve Türkiye‟de yetiĢmiĢ günümüzde yaĢayan âĢıklar; âĢık 

tarzı Ģiir yazma geleneğinden ve âĢıklık geleneğinden uzaklaĢmıĢlardır. Günümüz 

âĢıkları, âĢık tarzı Ģiir söyleme (yazma) geleneğini yeteri kadar bilmemektedir. Çok 

büyük bir bölümü usta-çırak geleneği içinde yetiĢmemiĢtir. Mahlaslarını geleneğe 

uygun Ģekilde almamıĢlardır. 

Günümüz âĢıklarının bazıları redif ve kafiyeyi ayırt edememekte, kafiyeyi 

(uyak) hep dize sonlarında aramak ve kullanmak istemektedirler. Bazı âĢıklar, dize 

sonlarındaki ses benzerliklerinin uyak olduğunu zannetmektedirler. ÂĢık karĢılaĢ-

malarının kendine özgü olan geleneğini de  oldukça zayıflamıĢtır. ÂĢık edebiyatı 

türlerine göre yazma ve söyleme maalesef kısırlaĢmıĢtır. Tek tip ve koĢma tarzı 

biçiminin içinde kalınmıĢtır. 

ÂĢıklarımızda hikâye tasnif etme ve hikâye anlatma tamamen ortadan kalk-

mıĢtır. 

Günümüz âĢıkları, âĢıklık geleneğini bilmediklerinden geçmiĢten günümüze 

intikal eden kültürel değerlerin, gelecek kuĢaklara aktarılması eksik ve yetersiz 

kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ÂĢık, âĢıklık geleneği, atıĢma, usta-çırak iliĢkisi, 

mahlâs alma, ölçü-uyak, hikâye anlatma, tür-biçim. 

 

 

ABSTRACT 

Minstrels, growing up and living in Turkey today moved away from the tra-

dition of minstrelsy style poetry and the tradition of minstrelsy. Today‟s minstrels 

do not know enough about the tradition of poetry (writing) in the style of minst-

                                                 
* Dünya Söz Akademisi BaĢkanı. Halk Bilim AraĢtırmacısı. Ankara/TÜRKĠYE 

(hayrettinivgin@gmail.com) 
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relsy. Most of them were not brought up in the master-apprentice tradition. They 

did not receive their pseudonym (mahlas) in accordance with tradition. 

Some of today's minstrels cannot distinguish between redif (repeated voi-

ce/word after the rhyme) and rhyme and they always want to seek and use the 

rhyme at the end of the verse. Some minstrels think that the resemblances at the 

end of the verses are rhymes. The unique tradition of minstrel encounters has also 

weakened considerably. Unfortunately, according to the types of minstrelsy litera-

ture, writing and singing have become less efficient. It has remained in uniform 

and koshma (one of the forms of Turkish folk poetry) style. 

Classifying and telling stories has disappeared completely in minstrels‟ 

works. 

Since today's minstrels do not know the tradition of minstrelsy, the transfer 

of cultural values from past to present to future generations is incomplete and ina-

dequate. 

Key Words: minstrelsy, minstrelsy tradition, atishma/aytyshma/aytysh (mu-

tual reading of poetry by minstrels in Turkish folk literature), master-apprentice 

relationship, pseudonym (mahlas), measure-rhyme, storytelling, genre-form. 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'de yaĢayan ve Türkiye'de yetiĢmiĢ günümüz âĢıkları; âĢık tarzı Ģiir 

yazma geleneği ile âĢıklık geleneğinden giderek uzaklaĢmaktadırlar. Yeni yetiĢen 

âĢıklar, âĢıklık geleneğini ve âĢık tarzı Ģiir söyleme (yazma) geleneğini yeteri kadar 

bilmedikleri için, geçmiĢten günümüze intikal eden bu kültürel değerleri, gelecek 

nesillere nakletmek eksik ve yetersiz kalmaktadır. 

 

 ÂĢık Kimdir?  

Halk içinde yetiĢen, deyiĢlerini sazla söyleyen, sözlü Ģiir geleneğine bağlı 

halk Ģairine, âşık diyoruz. ÂĢık terimi yerine saz şairi, çögür şairi, halk âşığı, ozan 

terimleri de kullanılır. Ancak, (âĢık deyince, halk arasında yalnızca saz şairlerimiz 

kastedilir.  

Halkımızın kastettiği her zaman doğru olmayabilir.  Kendisine (âĢık lakabını 

yakıĢtıran pek çok Ģair, saz çalmasını bilmiyor. Onlara sazsız ozan, sazsız âşık di-

yebilir miyiz? Diyebiliriz. Genelde biz bunlara kalemşûrası veya kalem şairleri 

diyoruz ÂĢıklar arasında okur-yazar olmayan da var, saz çalamayan da… 

ÂĢık kelimesinin yaygın olarak bilinen anlamı budur. Ama açınız ansiklope-

dileri, sözlükleri ve bu gelenekle ilgili kitapları; göreceksiniz ki "âĢık" kelimesi ile 

"âĢıklık" kavramının birbirini tutmayan tarifleri ve açıklamaları bulunuyor.  

Kim ne derse desin; önemli olan bu iki kelimenin halk arasındaki aldığı 

mânâdır.  
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Bana sorarsanız "ÂĢık" kelimesi bir Ģemsiyedir. Bunun altında; kalem şairi, 

halk âşığı, hak âşığı, ozan, halk ozanı, saz şairi, halk şairi vb. hepsi var. Ben hep-

sine "âĢık" diyerek iĢin içinden çıkmak istiyorum.  

ÂĢık nasıl olunur? Kendi çabaları ya da çeĢitli etkilerle âĢık olma olayını sı-

nıflandırmak mümkün mü? Evet, Ģöyle sıralayabiliriz:  

a. Usta-çırak geleneği içinde âĢık olanlar.  

b. Usta malı Ģiir söyleyerek ve yöresindeki tanıdığı âĢıklardan etkilenerek 

âĢık olanlar.  

c. Halk hikâyeleri veya hikâyeli türküler dinleyerek âĢık olanlar.  

d. Köyünde, çevresinde sazlı-sözlü ortamlarda çokça bulunduktan sonra âĢık 

olanlar.  

e. Manevî etkilenmeler sonunda âĢık olanlar.  

f. Sıkıntı, dert, üzüntü, gurbet vb. çileli ortamların etkisi ile âĢık olanlar. 

g. Sevda sebebiyle âĢık olanlar.  

h. Millî duygular, savaĢ, etkileyici sosyal olaylar sebebiyle âĢık olanlar. 

ı. Rüyasında veya rüya sonrasında bâde içerek âĢık olanlar. 

ÂĢık olmaya sebebiyet veren bu durumların her birisi bizlere inandırıcı gele-

bilir. Ancak rüyasında veya rüya sonrasında bâde içerek âĢık olmayı izah edene ve 

bu izahın ikna edici olanına ben henüz rastlamadım.  

Aslına bakarsanız âĢık olmaya ulaĢmanın sebepleri bu kadar değil. ġu anda; 

gelenek içerisinde âĢıklığa ulaĢma, büyük çapta ortadan kalkmıĢ durumdadır. Bu-

günkü âĢıklar, kendi çaba ve diğer karmaĢık etkilerle âĢık olmuĢlardır. Acaba âĢık 

olmuĢlar mıdır? Bu sorunun cevabını açık bırakıyorum.  

 

ÂĢıklık Geleneği  

Peki âĢıklık  geleneği nedir? Bu konuda da herkes birĢeyler söylüyor. Ben 

bunları Ģöyle özetleyebilirim. Sözlü halk edebiyatı ürünleri yazılı hâle geldikten 

sonra, onları ortaya koyanlar tarafından bir topluluk huzurunda söyleme ihtiyacı 

doğunca, âĢıklık geleneği de ortaya çıkmıĢtır. ÂĢıklık geleneği, diğer kültür değer-

lerinde olduğu gibi, bir iĢlevi yerine getirmek, bir ihtiyacı karĢılamak üzere gele-

neksel kültürün ortaya koyduğu bir değerdir.  

ÂĢık kelimesinin açıklamasında olduğu gibi "âĢıklık geleneği" konusunda da 

kitaplar, sözlükler ve ansiklopediler birbirini tutmayan pek çok Ģeyler yazıyor. Bu 

yazımda benim asıl söylemek istediğim de günümüzdeki âĢıklık geleneğinin duru-

mu ile âĢıklarımızın bu geleneği ne derece bildiklerini vurgulamaktır.  

Bu konuda çok olumlu Ģeyler söylemek durumunda maalesef değilim. Çok 

Ģeyler ifade etmek mümkündür. Ama ben, bazı önemli gördüğüm hususları sırala-

mak istiyorum. Buradan da hiç güzel bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum.  

 

Usta-Çırak ĠliĢkileri  

ÂĢıklık geleneğinde, yüzyıllar boyu yaĢatılan geleneklerin en önemlisi usta-

çırak iliĢkileridir.  

Bu geleneğin en güzel tarafı; âĢıkların ustalarından öğrendiklerini, yani usta 

mallarını   çırakları aracılığıyla geleceğe taĢımıĢ olmalarıdır.  
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ÂĢıklık geleneğinde, yol vardır, erkân vardır. Bu gelenekte, âĢıklar bir usta 

aĢığın önüne diz çöküp onun çırağı olarak sanat öğrenmeye çalıĢırlar. Ne öğrenir-

ler? Tür ve biçim öğrenirler, usta malı öğrenirler, vezin ve kâfiye (uyak) öğrenirler, 

saz öğrenirler. Yıllarca ustasının yanında diyar-diyar dolaĢırlar ve tecrübe edinirler.  

Ama günümüz âĢıklarının böyle fırsatı veya endiĢeleri olmamıĢtır. Bir usta-

nın yanında yetiĢmeyi göze alamamıĢlar ve her Ģeyi kendi kendilerine öğrenmeye 

çalıĢmıĢlardır. Günümüz âĢıklarının büyük bir bölümünün okuma alıĢkanlıkları 

yoktur  ve geleneği okuyarak da elde edememiĢlerdir.  

Bu Ģunu getirmiĢtir, daha doğrusu götürmüĢtür: Eski usta malları gelecek ku-

Ģaklara aktarılamaz olmuĢtur. Sözlü gelenekte yaĢayan kurallar ve yol-yöntem or-

tadan kaldırılmıĢtır. ÂĢıklar bireysel hareket ederek, bütün dünyanın kendi eksenle-

ri etrafında döndüğünü sanmaktadırlar. Söylediklerinin ve yazdıklarının çok doğru,  

düzgün ve orijinal  olduğuna inanmaya baĢlamıĢlardır.  

Geleneğimizde âĢıklar; katıldıkları toplantılarda kendi Ģiirini söylemeden 

önce mutlaka ustasının Ģiirini okurlar. Öncelikle kendisini yetiĢtiren ustasına dua 

eder, Ģükranlarını ifade eder. Buna "usta malı söyleme" veya "usta malı satma" 

denir. Hattâ, kendi ustasının yanında, ustasının ustasına da aynı saygı, sevgi göste-

rilir. Ustalar da âĢık toplantılarında kendi çıraklarını över, onunla gurur duyduğunu 

ifade eder.  

Günümüzde usta-çırak iliĢkisi kurulmadığı için, bu iliĢki ile ilgili gelenekler 

de ortadan kalkmıĢtır.  

 

Mahlâs Alma  

ÂĢıklık sanatında mahlas alma geleneği de bugün saptırılmıĢ ve gelenek dı-

Ģına çıkmıĢtır. Eskiden mahlas kullanmak sıradan bir durum değildi. Mahlâs alma-

nın da kuralları vardı. Mahlâslar, dönemin üstat olarak tanınan kiĢileri tarafından 

verilirdi. Üstat, yetiĢtirdiği âĢığın özelliğine uygun düĢecek mahlâsı bir dörtlükle 

veya bir manzume ile açıklardı ki bu Ģiirlere "mahlâsnâme" denilirdi. Verilen bu 

mahlâs bir tören çerçevesinde verilirdi. ÂĢığın bundan sonra söylediği bütün Ģiir-

lerde asıl adının yerine kullanılırdı. Zamanla âĢığın asıl adı unutulur ve bu mahlâs 

ile tanınırdı.  

Günümüzde mahlâs alma geleneğine uyulduğunu sanmıyorum. ġimdi âĢıklar 

mahlâsını, bir ustadan, bir pîr veya mürĢidden almıyor, kendi mahlâsını kendisi 

seçiyor. Hatta, adını ve soyadını mahlâs yerine kullanıyor. Veya yalnızca adını, 

yalnızca soyadını mahlâs olarak belirliyor. Bazıları da adı yerine yaĢayıĢına, sana-

tına uygun olarak seçtiği bir adı mahlâs olarak alıyor.  

 

ÂĢık Tarzı ġiirlerde Ölçü ve Uyak  

ÂĢık tarzı Ģiirlerde ölçü ve uyakın (kafiye) ahenginin önemli olduğunu söy-

lemeye bilmem gerek var mı?  

ÂĢık tarzı Ģiirlerde ölçü, hecedir. Yani dizeler (mısralar) arası hece sayısının 

uygunluğudur. Hece ölçüsü ile söylenen Ģiirlerde nazım birimi dörtlüktür. Hece 

sayısı; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ve 20 arasında değiĢmekle birlikte daha 
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çok 7, 8, 11, 14, 15 ve 16 heceli Ģiirlere rastlanır. Ama en yaygın olarak 7, 8, 1 1 'li 

olanlar kullanılır. 

a. 7 heceliler : 4+3 duraklı  ve duraksız  

b. 8 heceliler :  4+4, 5+3 duraklı ve duraksız  

c.  11 heceliler : 6+5, 4+4+3 duraklı ve duraksız olarak söylenirler. 

 ÂĢık tarzında, aruz ölçüsü ile söylenen Ģiirler de bulunur ama son 50 yıldır 

bu tarz Ģiir yazana ben çok az rastladım.  

Kendini âĢık olarak nitelendiren pek çok kiĢinin; Ģiirlerinde ölçüleri 

tutturmakla birlikte, duraklara uymadıklarını üzülerek müĢahade etmekteyiz. Hatta 

"durak nedir?" diye soran pek çok âĢıka rastladığımı söylesem bilmem inanılır mı?  

Uyaklar, âĢık tarzı Ģiirimizde; (a) dize baĢında, (b) dize ortasında, (c) dize 

sonunda olabilir. Aliterasyonlar yapılabilir. Daha çok yarım ve tam uyak kullanılır. 

Uyaklar, rediflerle takviye edilir.  

Ama, günümüz âĢıkları bunları pek fazla bilmemekte, önemsememekte, redif 

ve uyağı birbirinden ayırt edememekte, hatta uyakları hep dize sonlarında aramak 

ve kullanmak istemektedirler. Bu da halk Ģiirimizin zenginliğini ve çeĢitliliğini 

ortadan kaldırmaktadır. Bazı âĢıklarımız  dize sonlarındaki ses benzerliğini uyak 

zannetmekte, dizeler arasındaki uyak uygunluğunu maalesef sağlayamamaktadır. 

Hele çift uyakın ne olduğunu dahi  bilememektedirler. Tabiki bu söylediklerim 

bütün âĢıklar için söz konusu değildir. ĠĢi çok iyi bilen âĢıklarımız, Ģükür ki halâ 

var.  

 

ÂĢık KarĢılaĢmaları  

Hele günümüz âĢıklarının büyük bir bölümünde tekellüm dediğimiz âĢık 

karĢılaĢmalarındaki gelenek neredeyse tamamen ortadan kalkmaya baĢlamıĢtır. 

Ayak açma, öğütleme, muamma, sicilleme, medhiye, lebdeğmez (dudakdeğmez) , 

dilteprenmez gibi karĢılaĢmalarda önemli olan adâb ve usulleri bilen âĢıklarımız 

çok az kalmıĢtır. Dedim-dedi tarzı söyleyiĢ, tarih bildirme, nazire söyleme 

neredeyse ortadan kalkmıĢtır. 

 

ÂĢık Edebiyatında Türler  

ÂĢık edebiyatında biçim ve tür kavramlarını-bırakınız âĢıklarımızı-,benim 

diyen edebiyatçılarımız dahi birbirinden ayırt edememektedir. Biçim ve tür nedir? 

Bu konuda yazımda söz etmeyeceğim ama Ģu gerçeğin tespitini yapmak istiyorum: 

ÂĢıklarımız maalesef halk Ģiiri türlerini bilmemekte, Ģiirlerini koşma 

diyebileceğimiz tür içinde dörtlüklerle ve tek bir tarzda ortaya koymaktadırlar. 

Ortaya koydukları bu Ģiirin de koĢma  olup olmadığını dahi bilmemekte, hangi türü 

kullandığının veya kullanacağının bilincinde değillerdir. Dörtlükleri arka arkaya 

sıralamak 3-5 dörtlüğü alt alta koymak, onlar için yeterli olmaktadır. 

ÂĢıklarımızın büyük bir bölümü, düz koşma, ayaklı koşma, musammat 

koşma, musammat ayaklı koşma, zincirbend koşma (zincirleme), zincirbend ayaklı 

koşma, yedekli koşma, yedekli  manili koşma, yedekli beşli koşma nedir, kesinlikle 

bilmemektedirler. 
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 Bırakınız koĢmanın tür özelliklerini bilmek, konularını dahi ayırt 

edememektedirler. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt nedir, birbirinden nasıl 

ayrılır, bunların dahi farklılıklarının idrakinde değillerdir.  

Semai, varsağı, sicilleme nedir? Hangi türlerle hangi konular söylenir? 

Maalesef bunlar günümüz âĢıklarından uzaktadır.  

Günümüz âĢıklarından uzakta olan ve hiç kendilerine yakınlaĢmayan bazı 

türler var ki onların adlarına bile duyduklarını zannetmiyorum. Divan, selis semâi, 

kalenderi, satranç, vezn-i aher gibi aruzlu türleri bilmemeleri acaba normal bir 

durum mu?  

Bazı yaĢlı âĢıklarımızla görüĢtüğümüzde kendilerinden "tasavvufa yöneldim" 

sözlerini çok duyuyorum. Ancak, tasavvufun gerektirdiği türlerden; ilâhi, nefes, 

ayin, hikmet, devriye, şathiye, tevhid, nutuk, deme, duvaz gibi türleri bilmediklerini 

hayretle görmekteyim.  

 

Hikaye Anlatma Geleneği  
Genellikle âĢık sanatının kendine göre bir anketi (soruĢturması) vardır. Bu 

soruĢturma aĢağıdaki sorulardan ibarettir:  

a) Ustan (üstazın) kimdir?  

b) Hangi hikayeleri (destanları) bilirsin?  

c) Hangi âĢıkların deyiĢlerini bilirsin? (Hangi ustaların mallarından 

söylersin?)  

d) Kaç dizi Ģiir bilirsin?  

e) Kaç çırak yetiĢtirdin?  

Bu sorulara alınan cevaplar aĢığın bir sanatkâr olarak değerini ortaya çıkarır. 

Her bir usta âĢık, kendi yetiĢtirdiği çırağının bütün noksanlıklarından ve 

kusurlarından da sorumludur. Usta âĢık, yetiĢtirdiği çırağının ahlâkından, hatta 

baĢkalarının yanında nasıl davrandığından bile sorumludur.  

Özellikle hikâye bilmek, hikâyeyi ifade etmek, âĢığın nasıl bir sanatkâr 

olduğunu değerlendirmekte ve ortaya koymakta, tek bir ölçü olmuĢtur. ÂĢıklar, 

yeni yeni hikâyeler düzüp-koĢmak, bununla beraber gelenekte söylenegelen 

hikâyeleri de bilmek, söylemek durumundadırlar. Ancak, bırakınız yeni hikayeler 

ortaya koymayı, gelenekte söylenegelen hikayelerin bir tanesini bile bilmeyen 

âĢıklar bugün çoğunluktadır.  

Bilindiği gibi hikaye söyleme geleneğinin sistemi aĢağıdaki gibidir:  

1.Soylama : Üstadnâme (Ustamalı söyleme)  

2. Boylama : Destan (Hikâye) anlatma 

3. Yumlama : Duvakkapma (Hikayeyi bitirme)  

Buna göre âĢık, hikâye söylemeye baĢladığında bu sistemi, yani ana bölüm-

leri yerine getirir. ġu hususu baĢtan söyleyebilirdim: Burada "hikâye söyleme" de-

nilince, "destan anlatma"yı da kastedmekteyiz. ÂĢıklar toplum huzurunda hikaye 

anlatmaya Ģöyle baĢlar: "Evvela üstadları yâda salalım. Üstadlardan bir üs-

tadnâme diyelim." Ve bir ustamalı söyler. Daha sonra der ki "Üstadlar, üstadnâme-

yi bir demez iki der. Biz de diyelim ki iki olsun, dostlarımın kalbi şâd olsun". Ġkinci 

üstadnâmeyi söyledikten sonra; "Üstadlar ustadnâmeyi iki demez, üç der. Biz de 
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diyelim ki üç olsun, mertlerin gönlü açılsın" Ve üçüncü üstadnâmeyi söyler. ĠĢte bu 

bölüme "Soylama" denir. "Boylama" bölümünde ise âĢık söze Ģöyle baĢlar: "Ey 

benim dostlarım, azizlerim size nerden diyeyim, kimlerden haber vereyim." 

Hikâyesine (destana) baĢlar ve anlatır. "Boylama" bölümü bitince âĢık sazını göğ-

süne basar "Duvakkapma" söylemeye baĢlar. Böylece hayır dualarla birlikte deyi-

Ģini söyler. Bu bölüme "Yum" veya "Yumlama" adı verilir. Yani neticelendirme, 

kapatma bölümü. Destan (yani hikaye anlatma) bitmiĢ olur. Bazen hikayenin sonu 

"Cahannâme" denilen deyiĢle biter.  

"Duvakkapma"lar genellikle 10 mısralı (bazen 8 mısralı) kıtalardan meydana 

gelir ki 4+4 = 8 ölçülüdür. "Cahannâme "ler ise dörtlüklerden meydana gelen 11 

hece ölçülü deyiĢlerdir. Üstadnâme adı verilen deyiĢler ise tanınmıĢ âĢıklardan 

alınan ve çok bilinen deyiĢlerdir. ġimdi Ģu anda hikâye düzen, bilinen eski hikâye-

leri anlatan, kaç âĢığımız var? ÂĢıklarımız bu hikâye anlatma geleneğini biliyorlar 

mı? Sanıyorum bunları bilen 5 âĢık bulamayacağımız düĢüncesindeyim.  

 

SONUÇ  

 

Türkiye'de yaĢayan günümüz âĢıkları; âĢık tarzı Ģiir geleneği ile âĢıklık gele-

neğinden giderek uzaklaĢmaktadırlar. Yeni yetiĢen âĢıklar; âĢıklık geleneğini ge-

rektiği kadar bilemedikleri için geçmiĢten günümüze intikal eden kültürel değerleri, 

gelecek kuĢaklara aktarmakta eksik ve yetersiz kalmaktadırlar. Aynı durum Türki-

ye dıĢında yaĢayan, Avrupa‟daki Türkiyeli âĢıkların da durumu aynıdır. Ancak 

Ģükür ki Azerbaycan'daki âĢıklar gördüğüm kadarıyla bu geleneği Ģimdilik daha 

dinamik olarak yaĢatmaktadırlar. ġiir dünya durdukça var olacaktır. Ama âĢıklık 

geleneğine uygun âĢık tarzı Ģiir ortadan kalmakta, nitelik değiĢtirmekte ve yozlaĢ-

maktadır. Geleneğin geliĢmesi, âĢık sayısının artması ile doğru orantılı değildir. 

Türkiye'de Ģu anda kendini âĢık olarak niteleyen 600'e yakın Ģair bulunuyor. Ama o 

oranda, gelenek giderek zayıflıyor ve ortadan kalkıyor. 
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ÖZ 

ÂĢıklık geleneği, Türk halk edebiyatı içinde 500 yılı aĢkın bir süredir geliĢ-

miĢtir. Bu gelenekler; saz çalma, mahlas alma, bâde içme, usta-çırak, tarih bildir-

me, atıĢma (karĢılaĢma), muamma asma, dedim-dedi tarzı söyleyiĢ, nazire söyleme 

gibi daha pekçok yan gelenekler geliĢtirilmiĢtir. 

Kosova-Prizren‟de 1807 yılında ÂĢık Ferkî, Prizren belediyesinde çalıĢtı. 

Ölene kadar kahve düğünlerde türkü söyledi. Balkanları baĢtan baĢa dolaĢtı. ÂĢık 

Edebiyatı geleneği içinde kalarak, Özellikle destanlar ortaya koydu. 1908 yılında 

101 yaĢında öldü. 

Bu yazıda, ÂĢık Ferkî‟nin Anadolu âĢıklık geleneği çerçevesinde yazdığı Ģi-

irlerinin ne denli Zileli âĢıkların Ģiir geleneği anlayıĢına benzediği incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Prizren, âĢıklık geleneği, Zileli âĢıklar, ÂĢık Ferkî. 

 
ABSTRACT 

The tradition of minstrelsy has been developed in Turkish folk literature for 

more than 500 years. These traditions have been developed with many more subor-

dinate traditions such as playing saz (a kind of musical instrument), taking pseu-

donym, drinking bade (a kind of drink), master-apprentice, telling the date, atıĢma 

(meeting), “muamma asma (hanging of muamma)”, saying-said style utterance, 

saying a nazire. 

Minstrel Ferkî, born in 1807 in Kosovo-Prizren, worked in Prizren munici-

pality. He sang in coffeehouses and weddings until his death. He traveled all the 

                                                 
* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi.Ġzmir/TÜRKĠYE 

(zileli.yardimci@gmail.com) 
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Balkans. Keeping in the tradition of minstrelsy literature, he produced especially 

epics. He died in 1908 at the age of 101. 

In this article, it is examined how much the poems of Minstrel Ferkî are si-

milar to the poetry tradition understanding of the minstrels of Zile, which are in the 

framework of the Anatolian minstrelsy tradition.  

Key Words: Prizren, minstrelsy tradition, minstrels from Zile, Minstrel 

Ferkî. 

 

 

 

 

 

ÂĢık, Türk töresine bağlı olup elinde sazı dilinde Türkçe deyiĢleri ile toplum 

içinde yaĢayan, halk kaynağından kana kana içen gönül adamıdır.  

ÂĢık; sazı ve sözü ile kötüyü, kötülükleri yerip, iyiyi ve iyilikleri öven, hak-

sıza karĢı olup haklının yanında yer alan cesur kiĢidir. O içleri buruk, boyunları 

bükük olanların,  gurbette köyündeki kağnı gıcırtısını rüyalarında görenlerin, baĢlık 

parası için çeĢitli iĢ kollarında ter dökenlerin dert ortağıdır. 

ÂĢık, özlemini gerçekleĢtirmek için dere tepe demeden gezen, gördüklerini, 

sezdiklerini mertce yazıp yayan, toplumun tüm dertlerini bilen, milli duyguları, 

milli acıları, milli amaçları dile getiren bilge kiĢidir.  

O, kendi eserlerinin hem müellifi hem de saz eĢliğinde okuyucusudur. Yeri 

geldiğinde ustasının ya da eski bir âĢığın Ģiirini okuyarak bir baĢka deyimle usta 

malı satarak hem yayılmasını sağlayan, hem unutulmasını önleyen, bu davranıĢıyla 

yüzyıllar boyu âĢıklık geleneğini yaĢatan kimsedir.   

ÂĢıklık geleneği, diğer kültür değerlerinde olduğu gibi, belirli bir iĢlevi yeri-

ne getirmek, bir ihtiyacı karĢılamak üzere geleneksel  kültürün yarattığı bir değer-

dir.  

Halk Ģiirinde âĢıkların Ģiirlerini dörtlük düzenine göre söylemesi gelenekten-

dir. Yine dörtlük düzeninde  hece ölçüsünü  kullanmaları geleneğin belirgin örnek-

lerindendir.   

   

 ÂĢıklık geleneklerini Ģöyle sıralamak mümkündür: 

 A. Saz çalma 

 B. Mahlâs alma 

C. Rüya sonrası âĢık olma  (Bade içme) 

 Ç. Usta – Çırak 

 D.Tarih bildirme  

 E. ÂĢık karĢılaĢmaları 

 F. Askı (Muamma) 

 G. Dedim - Dedi tarzı söyleyiĢ 

 H. Nazire Söyleme 
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Zileli  ÂĢık Kâmil,  âĢıklık geleneğinin kolay gibi görünse de icrasının zor-

luğunu: 

  Âşıklığı özge hâlet sanırdım 

  Çalıp çığırmayı âdet sanırdım 

  Bunu ben bir kolay san‟at sanırdım 

  Mızrabım kırıldı bozuk çalarken 

biçiminde bir deyiĢle  vurgulamıĢtır. 

 

 A.  Saz  Çalma 

Büyük göçler sırasında ozanların elinde Anadolu'ya gelen kopuz 14. yüzyıl-

da büyük bir evrim geçirmiĢ, fiziksel özellikleri, tınısı, ses rengi ve çalma tekniği 

köklü değiĢime uğramıĢtır. Kolca kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama 

Ģekillenmeye baĢlamıĢtır.   

Tellerin yalnızca sayısı değil, niteliği de değiĢmiĢ,  at kılı, hayvan bağırsağı 

ve ipekten üretilen tel yerine metal kullanılmaya, Ģelpe tekniği olarak bilinen par-

makla çalınma yerine tezene ya da mızrapla çalınmaya baĢlanmıĢtır. 

ÂĢığın,  "Saz çalmayan telin kadrin ne bilsin"
1
 dediği gibi Divan Ģairinin ka-

lemi ne ise âĢığın da sazı odur.  Halk,  âĢığı sazsız düĢünemez. Bu nedenle Zile ve 

yöresinde sıkça söylenen  “sazsız âşık kulpsuz testiye benzer” sözü yaygınlık ka-

zanmıĢtır.   

ÂĢıklık geleneği içinde önemli bir yere sahip olan saz,  âĢıklarca kutsal bir 

varlık gibi görülmüĢ ona çok değer verilip özenle korunmuĢtur.  

ÂĢıklar sazlarını  insana benzetmiĢler,  sapının baĢ tarafına baş-kaş, burgula-

rına kulak, sapına kol, yüz tarafına göğüs, deliklerine göz, tambur kısmına da gövde 

adını vermiĢlerdir.  Ġnsana saygı nedeniyle de sazı yere bırakmayıp yukarıda tut-

maya özen göstermiĢlerdir.  

Alevi ve BektaĢi âĢıkları ise sazların Ģekilleri ve sazın parçalarını özel remiz-

lerle ifade etmektedirler.  

Tellerin üç sıra bağlanması; Allah, Hz. Muhammet , Hz. Ali üçlemesi,  sazın 

on iki teli ise On Ġki Ġmam‟ın simgesi olarak düĢünmektedir.  Kopuza olan saygı 

için  Gazimihal kopuzun itibarının yüksek olduğunu belirtip “kopuzu Öpüp başa 

koyarak çalarlardı.  Düşman ona el süremezdi. Yere konulması günah sayılırdı.”
2
  

demektedir.   

Zileli âĢıklarda da saz, Anadolu âĢıklık geleneği içinde olmazsa olmazlardan 

biri olarak görülmüĢ, 

Dünyada hasılı varım Ceyhunî 

  Elimde bir çubuk bir de saz kaldı
3
 

diyen Zileli Ceyhunî‟nin; 

Feryad-ı figanım ah-ı  zar oldu 

  Saz oldu vücudum tel ne ilazım
4
 

                                                 
1 Hasan Ali Kasır, Seyranî, Ġst. 2001, s. 109 
2 Mahmut R. Gazimihal, “BaĢ Ozan Korkut Ata ve Onun Yelteme Kopuzu”, Türk Folkloru 

AraĢtırmaları  C.5, S. l04, Mart l958,  s.1653 
3 Hayrettin Ġvgin -Mehmet Yardımcı, Zileli ÂĢık Ceyhunî, Ank. 1996, s.37 
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diyen Zefil Necmi'nin; 

Ey âşık pîrine sıtk ile sarıl  

Telli kitap olan sazın var mıdır  

diyen Nevruz Bacı‟nın sözleri sazın Zile yöresi âĢık edebiyatındaki önemini belge-

leyen deyiĢlerdir. 

 Saz ÂĢık Ferkî‟de de yaĢamının önemli bir parçası konumundadır. O denli 

ki edebiyat dünyasında sadece  Ferkî niyet mânilerini bile saz eĢliğinde okumuĢtur. 

 

B. Mahlâs Alma 

Mahlâs,  ġairlerin yazdıkları Ģiirlerde asıl adlarının yerine kullandıkları tak-

ma addır. 

Halk edebiyatında mahlâs geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Mutlaka 

son dörtlükte kullanılır.   

ReĢit Rahmeti Arat‟ın “Eski Türk Şiiri” adlı eserinde yer alan bazı Ģiirlerde  

Şılıg Tigin
5
  gibi Ģairlerin adlarının  ya da mahlâslarının bulunması nedeniyle Türk-

ler‟in Ġran Ģairleri ile temasa geçmeden önce mahlâs kullanmıĢ  olmaları görüĢünü 

kuvvetlendirmekte ve mahlâsın Araplar‟dan Ġranlılar‟a oradan da Türkler‟e geçtiği 

görüĢünü çürütmektedir.  

Ġslâmiyet‟in kabulünden sonra ise bütün divan ve halk Ģairlerinin Ģiirlerinde 

mahlâs yaygın olarak kullanılıp zamanla gelenek haline dönüĢmüĢtür.  

ÂĢıkların çoğunun asıl adı unutulmuĢ, mahlâsları ad olarak kullanılır olmuĢ-

tur.  Bunlardan Gevherî‟nin asıl adı Mehmet, Dertli‟nin İbrahim, Dadaloğlu‟nun 

Veli, Seyranî‟nin Mehmet, Ruhsatî‟nin Mustafa, Kâtibî‟nin Osman, Sümmanî‟nin 

Hüseyin, Kul Nesimî‟nin Ali, Kusurî‟nin Ömer‟dir.  

ÂĢık Ferkî‟nin de asıl adı unutulmuĢ, Ferkî mahlası ad gibi kullanılır olmuĢ-

tur. 

1867‟de Prizren‟de doğan Ferkî‟nin ası adı Ġbrahim, soy adı Sipahî‟dir.
6
  

Prizren‟de doğduğu söylenen Ferkî‟nin yer adı olarak en çok MamuĢa‟dan 

söz etmiĢ olması, “Destân-ı MamuĢa” adlı kırk dörtlükten oluĢan uzun bir destan-

da, bir düğün olayını uzun uzun anlatması,  Sipahioğlu soyadı ile MamuĢada bir 

ailenin olması Ferkî‟nin doğum yerinin 1867‟de Peizren‟in   bir köyü olan Mamu-

Ģa‟da olma ihtimalini güçlendirmektedir. 

 

C. Rüya Sonrası ÂĢık Olma   (Bade Ġçme) 

Rüya motifi Türk halk edebiyatında sıkça karĢımıza çıkan bir motiftir. Ge-

nellikle halk hikâyelerinde yer alan bu motif bazı âĢıkların hayat hikâyeleri içinde 

de görülmektedir.   

ÂĢıklar âĢıklığa baĢlamayı ya da yetiĢip usta âĢık olmayı geleneksel bir un-

sur olarak gördükleri iki önemli yol olan usta yanında yetiĢme ya da rüyada bade 

içerek badeli âĢık olmaya bağlarlar.  

                                                                                                                            
4 Mehmet Yardımcı, Ġz Bırakan Zileli ġairler, Ġzmir, 2004, s. 151 
5 ReĢit Rahmeti Arat, a.g.e. s.238 
6 Nimetullah Hafız, ÂĢık Ferkî, Prizren 1986 
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 Bade halkbiliminde rakı, Ģarap gibi alkollü içki anlamına gelmez. ġerbet, 

su gibi içilecek bir mai olduğu gibi elma, nar, ekmek, üzüm gibi herhangi bir yiye-

cek de olur. Hatta ele verilen bir saz da bade olmaktadır. Bade içme görülen rüya 

sonucu manevi bir deyiĢmeye uğramadır.  

 ÂĢık edebiyatı geleneklerinden Bade Ġçme olgusu Zileli âĢıklarda görülen 

önemli hususlardandır.  Badeli âĢıklardan  Zileli Ceyhunî, Aydın Ali, Kul AĢur ve 

kadın âĢıklardan Nevruz Bacı sadece birkaçıdır. 

 Çok iyi saz çalan Zileli ÂĢık  Eminî rüyasında bir pîrin verdiği ekmeği yi-

yerek nasiplendiğini ve badeli âĢık olduğunu söylemiĢtir. 

 Zileli ÂĢık Ali Kurt da: 

Ben Hakk‟ı ararken kendimde buldum 

Kudretten bir dolu içtim erenler 

dizeleri ile badeli aĢıklar kervanında olduğunu ifĢa etmiĢtir. 

ÂĢık Ferkî‟nin de: 

  Ol cemâli pâkin göründü zâhir 

  Sad-hezâr âlemde ser mestimiz var 

 

  Bakmayız dünyaya nedir ruz u şiyem 

  Nûş ettik bir şarab halkımız hâlim  

  Mürşid-i kâmile olanlar teslim 

  Her cihette ana himmetimiz var 

gibi deyiĢleri: 

  Hakk‟ın esrarına vakıf olanlar 

  Ledünni dersinden okur  kitabı  

biçimindeki söylemleri ve: 

  Denildi mahlasım Ferkiyâ yandım medet Haydar 

  Aman Allah içün olsun o dildarı bana göster 

dizeleri mahlasını rüyada alıĢını  ve bade olayını çağrıĢtırmaktadır.  Zaten 

önceleri düğünlerde türkü söyleyip insanları eğlendiren ÂĢık Ferkî,  olgunluk dö-

nemlerinde tasavvufi,  felsefi söylemlere yönelmiĢ,  Zileli âĢıklarda görülen söz 

ağırlıklı deyiĢleriyle dikkatleri üzerine çekmiĢtir. 

Gerek âĢk hikâyelerinde gerekse badeli âĢıkların âĢıklığa baĢlama olayların-

da sık sık sözü edilen uykuda bade içme, bir baĢka deyimle  Buta alma, islâm dini-

ne göre rüyada da dini ve sosyal bilgiler aldıklarının iĢareti olarak görülebilmekte-

dir.  

 

Ç. Usta - Çırak  Geleneği 

ÂĢık Edebiyatında yüzyıllar boyu yaĢatılan geleneklerin en önemlilerinden 

biri de usta-çırak geleneğidir. Bu geleneğin özünde halkın gönül duygularının âĢık-

larca dile getirilerek halkın belleğine iĢleyip nesilden nesile ulaĢtırılması yatar.   

ÂĢıklıkta yol vardır, erkân vardır. Bu Anadolu‟da ahilik çerçevesinde oluĢan 

esnaf teĢkilâtında olduğu gibi önemli bir gelenektir.  
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 ÂĢıklığa gönül vermiĢ genç, Ģiire ilgi duyuyor ve Tanrı vergisi bir yeteneği 

de benliğinde taĢıyorsa  gün gelir sazın ve sözün sırrına erer, makam, ayak açma 

vb. kuralları öğrenip  mutlu bir sonuca ulaĢır, usta âĢıklar safında yerini alır.   

ÂĢık Ferkî de güzel ve etkili Ģiir söyleme yeteneğinden çok mani söylediği 

için doğaçlamasını gücünden yararlanarak sazını omzuna alıp Kosova Ģehirlerinin 

yanı sıra Üsküp, Selanik ve Ġstanbul‟a giderek usta âĢıkları tanımıĢ, âĢık kahvele-

rinde fasıllara katılmıĢ, doğaçlama söylediği destanlarla dikkatleri üzerine çekmiĢ-

tir.  

 

D. Tarih Bildirme    

XV. Yüzyıldan itibaren Divan Edebiyatında Arap harflerinin her birine bir 

sayısal değer yükleyerek doğum, ölüm, düğün, zafer, felaket, deprem vb. çeĢitli 

olayların meydana geldiğini hatta bir binanın yapılıĢ tarihini  EBCED hesabı diye 

adlandırılan bir teknikle tarih saptama iĢlemine tarih düĢürme denir.   

Tarih düĢürme iĢlemi ÂĢık Edebiyatında da Divan Edebiyatının etkisi ile uy-

gulanmaya baĢlamıĢ ve zaman içinde gelenek haline dönüĢmüĢtür.  

ÂĢık;  kıtlık, yangın, sel felaketi, salgın hastalık, önemli savaĢlar vb. toplu-

mu yakından ilgilendiren sosyal hayatla ilgili olaylarla, kendi doğum tarihlerini 

Ģiirlerinde tarihî birer belge gibi kalmasını istemiĢ ve genellikle ilk ya da son dört-

lükte bazen de ara yerde tarih belirtmiĢtir.  

ÂĢık  Edebiyatında, Divan tarzında Ģiir yazan hatta divan tertip eden Gev-

herî,  ÂĢık Ömer gibi  âĢıklar dıĢında  diğer âĢıkların Ģiirlerinde tarih bildirme  

EBCED hesabı ile yapılmayıp  doğrudan doğruya  “Bin elli beşinde aldık  Girid‟i” 

gibi ifadelerle yapılmaktadır.   

ÂĢıklarca bu Ģekilde tarih bildirme gelenek halini alıp halk Ģiirinde yaygın 

olarak kullanıldığı için  bu uygulamaya tarih bildirme geleneği adı verilmektedir.  

ÂĢıkların Ģiirlerinde geçen tarihlerin Halk Edebiyatı araĢtırma ve incelemele-

rinde büyük önemi vardır. Bu tarihlerle o âĢığın yaĢadığı çağ ve çoğu zaman da 

hayatta olduğu yıllar belirlenebilmektedir. ÂĢığın yaĢadığı çağ daha önceden bili-

niyorsa hayatta olduğu yıllara ait bazı bilgiler edinilmekte, tanık olduğu tarihî ve 

sosyal olaylar aydınlanmaktadır.  

ÂĢıklar XVII. yüzyıl sonuna kadar Hicrî takvimle tarih bildirmiĢ, XVIII ve 

XIX. yüzyılla  XX. yüzyılın baĢlarında ise Rumî takvime göre tarih belirtmiĢler, 

l926‟dan sonra da  bugün kullandığımız  milâdi takvime göre tarih bildirmiĢlerdir. 

Zileli ÂĢık Kâmilî, Ġlk dörtlüğü: 

Sene bin iki yüz kırk dokuz oldu 

Bu insanlar pek tamaha geldiler 

Bir ihrak erişti şehri Zile‟ye 

İşiten ehli dil cümle geldiler 

biçiminde olan Ģiirinde meĢhur Zile yangınını Rumi takvime göre tarih düĢürüp 

belgelemiĢtir. 

Yine, Zileli Sezaî de  bazı dörtlükleri: 

Zile fıkarası halleri hey can  

Dinlersen eyleriz muhtasar beyan 
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Sene doksan bire yakın kalınca 

Şiddeti şitaden halleri yaman  

 

Dükkânlar kapandı taşra çıkılmaz 

Fukara zâr eder asla bakılmaz 

Değirmenler dondu unlar öğülmez 

Aç kaldık ekmekçi açmadı dükkan 

 

Buğdayın kilesi beş yüz eliye 

Böyle bir afattır oldu Zile‟ye 

Kömüş öküz nerde bakmaz deveye  

Baha yüküne de satılır saman 

biçiminde olan 35 dörtlükten oluĢan destanı ile Hicri l291, miladi 1874‟te  Zile ve 

çevresindeki büyük kıtlığın tarihîni bildirilmektedir.   

Bu Ģiirle Sezaî‟,  Zile‟de olan Kıtlığı belgeleyip ayrıntılarını dizelere aktara-

rak sözlü tarih yazıcılığını üstlendiği gibi,  ÂĢık Ferkî de Zileli âĢıklarda en güzel 

örnekleri görülen tarih bildirme yöntemi ile  toplumu yakından ilgilendiren sosyal 

hayatla ilgili olayları belgelemiĢtir.  

 Örneğin:  Destan-ı ġitâ-i ÂĢık Ferkiya  adlı  25 dörtlükten oluĢan kıtlık 

destanında bazı dörtlükleri: 

  Sonra bir kıtlık gönderdi nümâ 

  Ah vah eyledi zengin fukara 

  Yazmış her bir Nakşi hânem-i Mevlâ 

  Türlü atiyeye koyar her bir insanı 

 

  Cümlemiz ol zaman düştük efkâra 

  Çıktık çuval ile çarşı pazara 

  Bir kile buğday yüz kırk groş para 

  Ahz edince halkın çıktı canı 

 

  Gelelim bu sene şiddeti şita 

  Gönderdi on gün cenâb-ı Mevlâ 

  Kapandı dükkânlar soğuktan zira 

  Pürzerrin şehrinin optu tufanı 

 

  Tarih bin üç yüz sekizde bir hal 

  Erbain yetişti hemen iş bu sâl 

  Fakir olanlara kalmadı mecâl 

  Mâh-i ibtidâ-i kânûn-i sânî 

biçiminde olan destanında  Zileli ÂĢıklardaki Anadolu ÂĢıklık Geleneklerinden 

tarih bildirme geleneğini bire bir uygulamıĢ ve Zileli âĢıklarda çokça gördüğümüz 

destan söyleme biçimini de benzer biçimde sergilemiĢtir. 
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 Anadolu‟da pek çok âĢık tarafından uygulanmakla birlikte en seçkin örnek-

lerini Zileli  âĢıkların uyguladığı esnaf destanlarından Zileli Kâmilî‟nin bazı dört-

lükleri: 

  Âşıklığı özge hâlet sanırdım 

  Çalıp çağırmayı âdet sanırdım 

  Bunu ben kolay bir sanat sanırdım     

Mızrabım kırıldı bozuk çalarken 

 

Berber oldum doldu dükkâna eller 

  Şer‟an tıraş eder kel başı berber 

  Ağustos gelince pek kokar keller 

  Usandım başını tıraş ederken 

 

Cevahirci oldum sözün doğrusu 

  fark etmedim cevahiri elması 

  Terzi oldum ele aldım makası 

  Parmağım kestirdim kumaş biçerken 

biçiminde olan esnaf destanını benzeri bazı dörtlükleri: 

  Şair oldum aldım sazı elime 

  Düzerken telleri kopardım nafile 

  Yetmez oldu benim kazancım tele 

  Yere çarpıp kırdım sazı kemanı 

 

  Berber oldum Arnavud‟un birisi 

  Al kan oldu kulağının yarısı 

  Fesine yapıştı kalktı derisi 

  Tutup başın kaçtı ne yane gitti 

 

  Terzi oldum dinle şimdi sefayı 

  Ütülerken yaktım yeni paçayı 

  Bayram ertesi bir top çuhayı 

  Satıp çıraklara yedirdim anı 

biçiminde ÂĢık Ferkî‟de görülmektedir. 

 

Elif-name, Arap harflerinin birincisi olan  elif  ile  kitap, risale, varak  an-

lamlarına gelen  name sözünün birleĢmesinden meydana gelmiĢ birleĢik isim olup 

bir manzume çeĢidinin adı olarak kullanılan edebi terimdir.  Elif-nameler değiĢik 

Ģekillerle yazılmakla birlikte genellikle dize baĢlarındaki harflerin alt alta alfabetik 

bir tarzda devam etmesiyle oluĢan Ģiirlerdir.  

Divan Ģairleri tarafından  mesnevi, kaside ve gazellerde uygulanan  elif-

nameler aĢıklar tarafındansa koşma, destan ve divanlarda kullanılmıĢtır.  Bu neden-

le divan Ģairleri ve âĢıklar tarafından ortak olarak kullanılan bir türdür.   

En güzel örneklerinden biri  Zileli Ceyhunî‟nin: 
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  Elif,  Ahmet aşçı olmuş İran‟da 

  Mükkeder hali var devri viranda 

  Müşahede eylemişim seyranda 

  Be, Bayram Bağdat‟ta börekçi hâlâ 

 

  Te, Tevfik Tarsus‟ta eylemiş iskân 

  Se, senasın gûş eyledim rayegâh 

Cim, Cemal bî sanat durur kemâ-kân 

He, Hamit Halepte hallaççı hâlâ 

   

Hı, Halil hizmetçi ihale itmez 

Dal, Davut dabağı hilafe gitmez 

Zel, Zakirin zikri mesafe yitmez 

Rı, Recep Rusçuk‟ta remilci hâla  

 

 Sun, Şerifin Şam‟da kalmış dükkânı 

Arar Anpo bugün derde demanı 

Seyreyledim hoş geçirir zamanı 

Sat, Salih Samsun‟da sandıkçı hâlâ 

 

Dat, dalâlet göstermesin âlemde 

Necat irsün yarab bize her demde 

Temaşa eyledim gezdim her yerde 

Tı, Tahir Taife tomrukçu hâlâ 

 

Zı, zuhur edince mucizi musa  

Ayın, ayan oldu Hazreti İsa 

Gayın, Galpp mağlup hep gafil asa 

Fe, Felek Fizan‟da fındıkçı hâlâ 

 

Kaf, Kadri Kırım‟da kumarbaz olmuş  

Kef, Kerem Kiylan‟da oyunbaz olmuş 

Lâm,Lütfi London‟da sihirbaz olmuş 

Mim, Memiş Mısır‟da mühürcü hâlâ 

 

Nun, Nazif ismiyle Narde şehrinde 

Nezafet göstermiş her hünerinde 

Nakşedermiş nakşizer güherinde 

Vav, Vehbi Van içre varakçı hâlâ 

 

He, hibaye özün verme kul küşa 

Lâmelif, sırrını eyleme ifşa 

Ceyhunî remzile eyle temaşâ 

Ye, Yahya Yemen‟de yalancı hâlâ 
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biçimindeki elifnamesi  olarak gösterilir. 

 ÂĢık Ferkî de Prizren‟de  Elifname  biçiminin güzel örneklerinden birini 

San‟at Destanı adı ile: 

 

  Elif, Edirne‟de sanatın işler 

  İdris ortağı da iplikçi hâlâ 

  Be, Bir vakit beraber idim burada  

  Bekir‟dir ortağım balıkçı hâlâ 

 

  Plevne‟de Hamza pehlivan nâşi 

  Ehalisi çingân mürtekib vahşi 

  Te, Tiflis‟te hemi de tırtıkçı başı 

  Se, Sekovça‟da  semercidir kardeşi 

 

  Cim, Cerem‟de Cafer cezve yapardı 

  Ç. Çanakkale‟de çömlek satardı 

  Ha, Harput‟ta Haydar hatiplik iderdi 

  Dal, Debre‟de Davud dervişlik iderdi 

 

  Ze, Zile‟de Zekir zil zurna çalardı 

  Sin, Sinop‟ta Selim sâlep yapardı 

  ġin, Şumla‟da Şakir şerbet satardı 

  Sad, Samako‟da Sadık sandık düzerdi 

 

  Zı, Zalib Üsküp‟te darbuka çalardı 

  Tı, Tahir Tırnova‟da tabak işlerdi 

  Z, Zührab İstanbul‟da çanpar oynardı 

  Ayn, Aynoroz‟da Ârif  ara işlerdi 

 

  Gayn , Galib Trablus‟ta kuşak satardı 

  F,  Filibe‟de Faik faiz verirdi 

  Kaf,  Kırım‟da da Kasım kaymak satardı 

  Kef,  Girit‟te Kâmil çok gömlek dikerdi 

 

  Lâm, Lüle‟de de Lâtif lüle yapardı 

  Mim, Musul‟daki Müslim meyve satardı 

  Nun, Narta‟da Nazil mardifal yazardı 

  Vav, Varna‟daki Vâsı Varak keserdi 

 

  Ye, Yanya‟daki Yahya yalan söylerdi 

  Misafir evine gelirse  Ferkî 

  Sazının nâmesi ihyâ ederdi 

  Dinleyenleri sözü Şad ederdi 
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biçiminde vermiĢ, Anadolu âĢıklık  geleneklerini hemĢehrileri Tokatlı ve Zileli 

âĢıklar kadar sergilemiĢtir. 

 

E. ÂĢık KarĢılaĢmaları: 

ÂĢıkların doğaçtan, karĢılıklı olarak, belli bir kural çerçevesinde söyleĢmele-

rine yaygın olarak atıĢma denmekle beraber âĢık karĢılaĢmaları, deyiĢme, karĢıberi, 

kovalama adları da verilmektedir. Eskiden  muaĢere  (münazara) ya da tekellüm 

adları ile anılan bu Ģekle sistemli deyiĢler de denir.  

ÂĢıkların toplum karĢısında geleneğe bağlı olarak sazlı sözlü uygulamaları-

nın tümüne âĢık fasılları adı verilir.     

AtıĢma en az iki âĢığın dinleyici huzurunda karĢı karĢıya gelerek, bir birleri-

ni sazda ve sözde belli kurallar çerçevesinde denemeleri esasına dayanır.  AtıĢma 

yapacak âĢık doğaçtan Ģiir söyleme gücüne sahip, usta bir âĢık olmalıdır. ġüphesiz 

Kosova‟dan Ġstanbul‟a kadar gidip âĢık  kahvelerinde fasıllara katılan Ferkî‟nin 

âĢık karĢılaĢmaları yapmıĢ olması doğaldır. 

Ferkî‟nin âĢık karĢılaĢmalarının ustası olduğunun bir kanıtı da: Prof. Dr. 

Nimetullah Hafız‟ın ÂĢık Ferkî üzerine yayımladığı kitaptaki: 

“Âşık Ferkî, Türk edebiyatında ad yapmış Hacı Ömer Lütfü ile karşılaşınca: 

 -Efendim, der, gelsene  atarız biraz. 

 Hacı Ömer Lütfü Efendi: 

-Ya Ferkî, biliyorsun ben atmam ki. 

Âşık Ferkî de: 

-Hayır efendim, rakı değil, beyit beyit atarız demek istedim, diye cevabını 

verir” biçimindeki  anekdottur. 

 

 F.  Askı Geleneği  (Muamma) 
 ÂĢık Edebiyatı‟nda muammanın özel bir önemi vardır. Bir  âĢık için mu-

amma asmak, muamma indirmek, sadece bir hüner değil  ustalık belgesi gibidir.   

Sazı omuzunda Ģehir Ģehir dolaĢan usta âĢıklar önceden hazırladıkları mu-

ammayı uğradıkları yerlerde kahvelerin uygun yerlerine asıp cevap isterler.  

 Muamma söyleyen, askı asan, iyi muamma çözen Zileli âĢıklar da bulun-

maktadır. Bunlardan: 

Ver âşık cevap haydi sualime 

Elif lâmla elif dal neden oldu 

On sekiz bin âlem Hak cemalinde 

Hak ile hak olan kul neden oldu   

 diyen Zileli Ġsmail sadece biridir. 

 Zile‟nin en önemli âĢıklarından Ceyhunî‟nin,  âĢıklar kahvesinin duvarına 

astığı: 

Bir günde üç cimağ ettim tamam 

Üçünde guslettim ey hamam 

Beş vakit namazı kıldım tamam 

Beşinde de cemaate oldum imam 
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biçimindeki muammayı ÂĢık Çoban Hüseyin Horoz olarak, ÂĢık Muhlis Denizer 

de insan sureti olarak çözmüĢtür. 

 ÂĢık Ferkî de:  

Bir acayip nesnedir dünyada hoş imlâsıyla 

Nâmı şânı var anın fevkalâde   âlâsıyla 

Şâdhezar akrâniyle her beldede nevrestedir 

Gerçi nârı olmasa ömrü geçer evlâsıyla 

biçiminde muammalar yazıp âĢık kahvelerine asmıĢtır. 

 

G.  Nazire Söyleme  

Nazire, bir Ģairin Ģiirini, diğer bir Ģair tarafından, aynı uyak ve ölçüde olmak 

üzere benzer biçimde yazma demektir.  Bir baĢka deyiĢle bazı kuralları gözeterek 

bir eseri ustalıkla taklit etmektir.  

Divan edebiyatının etkisi ile halk Ģiirinde de yaygın olarak kullanılmıĢ, gele-

nek haline dönüĢüp güzel örnekleri verilmiĢtir. Nazire biçim ve içerik olarak aslına 

bağlı kalınarak yapılır. Nazire yapma iĢine de tanzir adı verilmektedir.   

Zileli Ceyhunî‟nin 

Evvelce ateş püskürürken ağzımdan 

Şimdicik pamuğu yakamaz oldum 

Tab'ü fer kesildi iki gözümden 

İpliği iğneye takamaz oldum 

biçiminde baĢlayan koĢması, Hüzni tarafından: 

Kırcı boran duman tuttu dağları 

Kapıdan dışarı çıkamaz oldum 

Güller soldu hazan bozdu bağları 

Bağıma bahçeme bakamaz oldum 

biçiminde tanzir edilmiĢtir.  

 Prizrenli Ferkî‟nin baĢlığı “Nazire”  olan: 

O gül ruhsârının vasfı deli sûzâneler söyler 

Bakar şem‟i pâk mîr‟âtın gören cânâneler söyler 

Cemâl-i pâk mir‟âtın gören cânâneler söyler 

Şâhinşâhı mu‟azzam  zâtına merdâneler söyler 

 

  Dehânında lisânın şive-i dür dâneler söyler 

Edipsün âlemi dehşet deri meyhâneler söyler 

deyiĢi de Balkanlarda söylenen nazirelerin en güzel örneklerinden biridir. 

 Görüldüğü gibi Zileli âĢıklardaki Anadolu âĢıklık geleneklerinin Prizrenli 

ÂĢık Ferkî‟de  benzerlikleri  öz, biçim, uygulanıĢ açısından bir ve beraberdir.  
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YESEVÎ HĠKMETLERĠNDEN, ANADOLU ZAKĠRLĠK 

GELENEĞĠNE: NASIL OLUġTU,  ETKĠLERĠ  

VE SONUÇLARI‖ 
 

FROM YESEVI WISDOMS TO ANATOLIAN  

TRADITION OF ZAKIRLIK: 

HOW IT HAPPENED, EFFECTS AND RESULTS 

 

ПУТЬ ОТ МУДРОСТИ ЯСЕВИ ДО ТРАДИЦИЙ 

АНАТОЛИЙСКИХ ШЕЙХОВ: КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО, 

ВЛИЯНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ  
 

 

Necdet KURT
*
 

 

 

ÖZ   

Bu çalıĢmada, içerik bakımından alevi deyiĢlerinin Yesevî Hikmetleri ve öğ-

retileri ile ilgisi incelendi.  Anadolu coğrafyası baĢta olmak üzere, Balkanlar ve 

Azeri coğrafyası dâhil, yakın coğrafyalardaki günümüz alevi âĢıklarının ve zakirle-

rinin saz (bağlama vb. çalgılar) eĢliğinde okuduğu nefes, deyiĢ vb. eserlerin icra 

geleneğinin, Ahmet Yesevî Hikmetleri ve bu hikmetlerin icra Ģekillerindeki köken-

leri araĢtırıldı. Yesevî‟den sonra Anadolu‟da onun izinden giden Yunus Emre, Hacı 

BektaĢ Veli gibi gönül erenlerinin ve  

Türklerin Anadolu‟yu yurt edindikten sonra bu topraklarda yetiĢmiĢ olan es-

ki ve yeni âĢıklara ait çok sayıda deyiĢ incelenmiĢ, hikmetlerle arasındaki benzer-

lik, baĢka bir tanımla deyiĢlerin, hikmetlerin nasıl devamı olduğu göz önüne seril-

miĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevî, Yesevî Hikmetleri, Zakirler, DeyiĢler.  

 

ABSTRACT 

 In this paper, the connection of the Alevi sayings to the Yasawi wisdoms 

(hikmet) and teachings was examined in terms of content . Traditional render of  

“nefes” or “deyiĢ” (cover terms for Alevi sacred musical repertoire) performed by 

contemporary Alevi poet minstrels (aĢıklar) and religious minstrels (zakir) accom-

panied with musical instruments like “saz” or “bağlama” especially in the Anato-

lian geography, including the close geography of the Balkans and the Azeri, were 

investigated in terms of their roots in Ahmet Yasawi‟s  wisdoms and their way of 

rendering. A large sum of poetry  has been researched that belong to Sufi mystics 

who follow the path of Yasawi,  namely Yunus Emre, Haji Bektash Veli and also 

to the old or contemporary minstrels who lived in Anatolia after Turkish people 

settled there, making it their homeland. The findings  reveal that there are signifi-
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cant similarities between the Yasawi wisdoms and “deyiĢler”; in other words,  that 

the latter is  a continuation of the former.  

Key Words: Ahmet Yasawi, Yasawi  Wisdoms, Minstrels, Alevi Musical 

Repertoire.  

  

 

 

 

 Türk topluluklarında, birçoğu Dede Korkut Hikâyeleri‟nde de geçen, ancak 

mutlak surette daha öncesi de olan Manas, Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han, gibi 

destanların olduğu, bir söyleme ve destancılık geleneği vardır. Türkler Ġslam dinini 

seçmeden önce de bu gelenek vardı. Burada bahsettiğimiz söyleme ve destancılık 

geleneği, Türklerin Ġslamiyet‟i seçmesinden sonra da varlığını devam ettirmiĢ, yeni 

inanç sistemi içerisinde dinî söylemler ve Ġslami motiflerle dolu sözlerle icra edilen 

yeni kollar oluĢturarak yeni bir akımı baĢlatmıĢtır. Türklerin Ġslamiyet‟i kabulün-

den sonra, gerek yaĢam tarzı, gerek yetiĢtirdiği öğrenciler, gerekse ekolü ve ilk 

olması açısından bu konuda en etkili olan isim Ahmet Yesevî olmuĢtur.    

Yesevî, “Hikmet” adıyla söylediği dörtlüklerle kendine has Ġslam yorumu-

nun ve görüĢlerinin kısa sürede yayılmasını sağlamıĢtır.  Anadolu coğrafyasında da 

Hacı BektaĢ Veli ile devam eden oluĢum, Yunus Emre, Kaygusuz gibi Ģairler ve 

daha sonra yedi ulular veya yedi kutup diye adlandırılan Ģairlerle devam ederek 

Balkanlar ve Azerî coğrafyalarında da etkisini göstererek Anadolu dıĢına taĢınmıĢ-

tır. Yesevî'ye ait hikmetlerin devamı olan bu gelenek, Alevi-BektaĢî âĢıkları ve 

zakirleri arasında yeni akımlar oluĢturarak, Alevi-BektaĢi edebiyatının da temelle-

rini atmıĢtır. Bu yeni akımlarla oluĢan tasavvufi edebiyat, kendi içerisinde de çeĢitli 

kollar oluĢturmuĢ ve farklı coğrafyalarda, o coğrafyaya ait müzik kültürleri içeri-

sinde de, kendine has müzikal yapılar yaratmıĢtır.  

Türk topluluklarında eski zamanlardan beri ölülerin arkasından ağıtlar yakı-

lırken onların hayatta yaptıkları iyi iĢler ve kahramanlıkları anlatarak, genellikle 

konuĢurcasına bazen de ses tonlarını, iki veya üç ses üzerinde hareket ettirerek 

basit bir melodi yaratmak suretiyle, tonlamalar ve vurgulamalar yaparak ağıtlar 

söylendiği bilinmektedir. Günümüzde de Anadolu‟nun birçok yöresindeki kimi 

cenazelerde aynı görüntülere Ģahit olmaktayız.  Bu durum, eski zaman içerisinde 

bir gelenek halinî almıĢ ve eski çağlardaki profesyonel ağlayıcılık mesleğini do-

ğurmuĢtur. Yer yer varlığını sürdürse de zaman içerisinde icracıları azalmıĢ, bu 

meslek de kaybolmuĢtur.  

Buradaki bahsettiğimiz söyleme ve destancılık geleneği, Türklerin Ġslami-

yet‟i seçmesinden sonra da varlığını devam ettirmiĢ, yeni inanç sistemi içerisinde 

dinî söylemler ve Ġslami motiflerle dolu sözlerle icra edilen yeni kollar oluĢturarak 

yeni bir akımı baĢlatmıĢtır. Bu yeni akımlarla oluĢan tasavvufi edebiyat, kendi 

içerisinde de çeĢitli kollar oluĢturmuĢ ve farklı coğrafyalara ait müzik kültürleri 

içerisinde de, kendine has müzikal yapılar yaratmıĢtır. Günümüzde, bu akımın 

sonucu olarak; özellikle halk müziğinde deyiĢ, semah, tevhit, duvaz-ı imam, mersi-
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ye, nefes, ilahi vb. gibi gerek sözel, gerekse müzikal olarak ayırt edilebilir yapılar 

oluĢmuĢtur (Kurt, 2016: 269-286).   

Türklerin Ġslamiyet‟i kabulünden sonra, bu konuda en etkili olan isim, ġeyh 

Ġbrahim ve AyĢe Hatun‟un çocukları olarak 11. yüzyılda
*
, Sayram‟da dünyaya 

gelen
 
(Bice, 1993; 9) Hâce

**
 (Gündüz, 1998: 192)

 
Ahmet Yesevî‟dir. Gerek yaĢam 

tarzı, gerek yetiĢtirdiği öğrenciler ve gerekse ekolü açısından, Müslüman-Türk 

tarih, kültür ve medeniyetindeki etkileri günümüze kadar gelmiĢtir. YaĢadığı bölge 

ve dönemde, hatta yaĢamından sonra da öğretileriyle, Türk dilinin var olması ve 

Anadolu‟da Ġslâmiyet‟in yayılmasında büyük bir önem arz etmiĢ, önemli mutasav-

vıf, Ģair, gönül, fikir ve düĢünce erenidir.    

Ahmet Yesevî ve Yesevîlik, bugün için baĢlıca üç ana coğrafi bölgede ya-

yılmıĢ ve günümüze kadar devam etmiĢtir. Bunlar Kazakistan, Özbekistan, kısmen 

Türkmenistan ile Tacikistan‟ı ve Volga boylarını içine alan Orta Asya ağırlıklı 

saha; Hindistan sahası ve Anadolu sahasıdır (Ocak, 1993: 299).
 
  

Kendisinden sonra gelen, Mevlânâ, Yunus Emre ve Hacı BektaĢ-ı Veli gibi 

gönül erenlerinde etkilemiĢtir. Yesevî‟ye göre; kemâle ermek için inanmayanlar 

dâhil, hiç kimseyi incitmemek gerekir. Hacı BektaĢ-î Veli‟nin, “Ġncinsen de, incit-

me” sözü bu fikrin bir tecellisi, bir göstergesidir.   

Yesevîlik ile BektaĢîlik arasındaki bağlantı konusunda, tarihî olarak Ahmet 

Yesevî ile Hacı BektaĢi Velî arasında, ölüm ve doğumları dikkate alındığında en az 

elli-yüz yıllık bir süre olması gerekirken, menkıbelerde ikisinin çağdaĢ olarak gös-

terildiği dikkat çekmektedir. Hatta Hacı BektaĢ-ı Velî, Ahmet Yesevî‟nin halifesi 

olarak takdim edilmiĢtir (Develi, 1999: 42). Durum böyle olmamakla beraber, 

Ahmet Yesevî‟nin Hacı BektaĢî Velî üzerindeki etkisi tartıĢılmazdır. Nitekim vela-

yetnamelerde ona gösterilen saygı ve sevgiye, baĢka hiçbir yerde rastlanmaz. Bu 

kitaplarda Ahmet Yesevî‟den “doksan dokuz bin Türkistan pîrinin ulusu” ve 

“Pîrlerin pîri” Ģeklinde bahsedilmektedir (Öztürk, 1997: 761).  

Hayattayken söylediği, ancak birçoğu ölümünden sonra öğrencileri tarafın-

dan yazıya geçirilen “Yesevî Hikmetleri” adıyla bilinen Ģiirler de, diğer birçok 

fikirleri gibi günümüze kadar etkisini sürdürerek gelmiĢtir. Yine, Yesevî‟ye ait 

menkıbeler de aynı etkiyle günümüze ulaĢmıĢtır. Hikmetlerinde sıkça değindiği 

“Dünyanın geçici olduğunu bilerek onun için üzülmemek, yücelerin yücesinin Al-

lah olduğunu bilerek kibirden kurtulmak ve dünyadaki ikbâle güvenmemek, insan-

lara karĢı her türlü haksızlıktan kaçınmak ve hatta ölmeden önce ölmek gerekir, 

Ģeklindeki ifadeleri, daha sonraları Alevi-BektaĢî zakirleri arasında çok iĢlenerek, 

söylenen deyiĢler haline dönüĢmüĢtür. BaĢka bir deyiĢle adeta günümüzde Anado-

lu‟daki deyiĢ söyleme geleneğinin ilk kurumsal Ģeklini oluĢturmuĢtur.   

                                                 
* Bir değerlendirmeye göre, her ne kadar doğum tarihi kesin olarak bilinmiyorsa da, Ahmet 

Yesevî‟ye izafe edilen Fakrnâme adlı risalede yer alan yetmiĢ üç yıl yaĢadığı ve 1166 yılında vefat 

ettiği Ģeklindeki bilgiler dikkate alındığında 1093 yılında doğduğu kabul edilebilir (Bice, 1993; 9) . 
** Sayram‟da Muhammed Ġbnü‟l -Hanefiyye soyundan gelenlere hâce denildiği için, bu soy-

dan gelen Ahmet Yesevî de Hâce Ahmet, Hâce Ahmet Yesevî ve Kul Hâce Ahmet Ģeklinde anılmak-

tadır.    
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AĢağıda değindiğimiz Yesevî Hikmetlerindeki bu görüĢler ve daha birçok 

görüĢ, ilerleyen zamanlarda Alevi âĢıkları ve zakirlerinin sazlarında ve sözlerinde 

tecelli etmiĢ ve geniĢ kitlelere ulaĢmıĢtır. Ayrıca, BektaĢilîkteki ve alevi inancında-

ki Pîr‟e bağlılık, ölmeden ölmek, nefsi ıslah etmek, dünya malına güvenmemek 

gibi öğretiler de, Yesevî fikirlerinin devamı açısından bu görüĢün devamı niteliğin-

dedir.   

Kazakların bu hikmetleri saz (Dombra ve Yaylı Kopuz) eĢliğinde söyledikle-

ri bilinmektedir. Hikmetlerinin ilk söylendiği zamanlarda, Manas Destanı örneğin-

de olduğu gibi herhangi bir saz olmadan, nazım olarak okunduğunu, sonraları ise 

saz eĢliğinde söylendiğini tahmin etmekteyiz. Bunda, Türk topluluklarındaki saz 

çalma ve söyleme geleneği ile metinlerin müzik eĢliğinde aktarımının hafızada 

daha kalıcı ve daha kabul görücü olmasının etkisi çok büyüktür. Hikmet‟leri saz 

eĢliğinde söyleme geleneğinde bu Ģekilde baĢlamıĢ olmalıdır.   

Kazaklar ve Kırgızlar, saz Ģairlerini ve ozanları “Akın” olarak isimlendirmiĢ-

lerdir. Hikmet‟ler, Yesevî‟den günümüze Akın‟lar tarafından saz eĢliğinde icra 

edilerek gelmiĢtir. Son dönemde bölgedeki saz Ģairleri arasında, “Hikmetçi Akın-

lar”  adıyla yeni bir akım baĢlamıĢtır. Yani, saz eĢliğinde sadece Yesevî Hikmetleri 

okuyan Akınlar. Aslında buna bir nevi zakirlik de denilebilir. Aynı durum Özbekis-

tan‟daki Laçi‟ler arasında da görülmektedir.  

Toplumlar, eski inanç sistemlerini tümden silemeyecekleri için eski inanç iz-

lerini yeni inanç biçimlerine yansıtırlar. Türklerde bu yansıtıĢ, Ġslam dinini çeĢitli 

sahalarda az da olsa farklılaĢmasına neden olmuĢ, tasavvufi düĢünce biçiminin 

doğmasını sağlamıĢtır. Türkler arasında ilk olarak Orta Asya'da Ahmet Yesevî ile 

görülmeye baĢlayan tasavvuf akımı, daha sonra Moğol istilasıyla Anadolu'ya gelen 

derviĢlerle burada da etkili olmaya baĢlamıĢtır. Anadolu'da Yunus Emre'yle doruk 

noktasına çıkan dini-tasavvufi halk edebiyatı her dönemde ve her zümrede önemli 

sanatçılar yetiĢtirmiĢtir. Türkler, Ġslamiyet'i kabul ettikten sonra eski inanç sistem-

lerini bazı tarikatlar içinde sürdürmüĢlerdir. AleviBektaĢi geleneğinde eski Türk 

inanç ve pratiklerinin diğer tarikatlara oranla daha çok yer tuttuğu görülmektedir.   

(Artun. ?)   

Yesevî‟nin diğer bir eseri olan Fakrnâme, Dîvân-ı Hikmet‟in bir bakıma  

mukaddimesi özelliğini taĢımaktadır. Muhteva itibariyle; tarikât adabını, 

usulünü, erkânını, kâmil bir Ģeyhin, bir derviĢin vasıflarını, tasavvuftaki “Dört Kapı 

Kırk Makam”ı temsil eder. Ahmet Yesevî, yolunun erkânını “Kırk Makam” esasına 

göre düzenleyen ilk Türk sûfîsidir. Kendisini takip eden pek çok Türk sûfîsinde de 

“Dört Kapı” sisteminin var olduğunu görmekteyiz. Bu Dört Kapı “ġeriat, Tarikat, 

Marifet ve Hakikât” kapılarıdır. Her kapının da on makamı vardır. Bu düĢünce ilk 

önce Ahmet Yesevî tarafından “Fakrnâme”de dile getirilmiĢtir. Ġnancı dört bölüme 

ayırarak öğrenme kolaylığı sağlamak hedeflenmiĢtir.   

Tasavvufun önemli umdelerinden biri olan “fakr” kelimesi hakkında Kamus 

Tercümesi‟nde Ģu kayıt bulunmaktadır: “El-fakr, yoksulluk manasındadır, gına 

mukabilidir. Fakr, masdar-ı metruk olup isim olarak mustameldir.” Sofiyye ıstıla-

hatında fakr, mevhum olan varlıktan kurtulmak, fenafi'llah‟a mazhar olmak yerinde 

kullanılan bir tabirdir. Tasavvufta fakr'ın önemli bir yer tutması bilhassa “Fakr 
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benim iftiharımdır.” Mevzu hadisine dayanmaktadır (Eraslan, 2016: 11). Yani, 

dünyevi olan her Ģeyden arınıp Allah‟ta yok olmak anlamındadır. Bundan dolayıdır 

ki, BektaĢîler ve birçok tasavvuf ehli guruplara mensup sûfîler, kendilerinden söz 

ederken “Fakir” diye hitap ederler.   

Ahmet Yesevî‟nin BektaĢîlik yoluyla Yunus Emre üzerinde de etkili olduğu-

nu belirtmek gerekir. Alevi BektaĢî edebiyatının kurucuları arasında olan Yunus 

Emre‟nin Ģeyhi ve aynı zamanda Anadolu tasavvûfî hareketinin önemli Ģahsiyetle-

rinden Tapduk  Emre‟nin, BektaĢî geleneğinde önemli bir yere sahip olduğu bilin-

mektedir (Pala, 1995: 861). Ayrıca Ahmet Yesevî, Hacı BektaĢî Velî ve Yunus 

Emre‟deki “dört kapı-kırk makam (Tatcı, 2016: 8) ve hikmetler ile Yunus Em-

re‟nin Ģiirleri arasındaki benzerlik (Yılmaz 1993: 389-413), bu etkinin en güzel 

delilidir. Irene Melikoff „un ifadesiyle hikmetler, Yunus Emre‟nin sesiyle ilahi oldu 

ve günümüze kadar ulaĢmıĢtır (Melikof, 1992: 67).   

Ahmet Yesevî yolunu takip eden ve Alp Erenler, Horasan Erenleri, Gâziyân-ı 

Rum, Abdalân-ı Rum isimleriyle bilinen derviĢler “Kolonizatör Türk DerviĢleri”  

Anadolu, Batı Trakya ve Balkanlar‟ın TürkleĢmesi ve ĠslamlaĢmasında büyük rol 

oynamıĢtır. Fetihlerden önce bahsi geçen bölgelere kurdukları tekkeler birer aĢevi, 

sağlık evi, sosyal hizmet merkezi gibi hizmetler vermiĢ, önce gönülleri fethetmiĢ-

ler, orada yaĢayan halkı Ġslamiyet‟le buluĢturmuĢlardır (Barkan, 56)  

Köprülü‟nün bildirdiğine göre de, Hacı BektaĢ-ı Velî ve Yunus Emre dıĢın-

da, gerek Anadolu ve gerekse de Rumeli‟de Yesevî derviĢlerinin varlığı bilinmek-

tedir. Ünlü Osmanlı seyyahı ve aynı zamanda Ahmet Yesevî‟nin soyundan gelen 

Evliya Çelebi tarafından Seyahatnamesinde tespit edilen Yesevî tarikatı mensubu 

Ģahsiyetler, yani Yesevî derviĢler Ģu Ģekilde belirtilmektedir:  

ġirvan Niyazâbad Ģehrinde AvĢar Baba; Bursa‟da Abdal Musa; Batova‟da 

Akyazılı Aziz; Bursa‟da Geyikli Baba; Tokat‟ta Gajgaj (Gıjgıj) Dede; Ġstanbul 

Unkapanı‟nda Horoz Dede; Bozok Sancağı Yozgat‟ta Emir Çin Osman; Zile‟de 

ġeyh Nusret; Merzifon‟da ġeyh Pir Dede; Filibe yolu üzerinde Adatepe‟de Kadem-

li Baba ve Rumeli‟nin fethinin manevi öncüsü Sarı Saltuk (Köprülü, 1976: 46-48; 

Ekincikli, 1993: 115-118). Görüldüğü gibi Yesevî derviĢleri çok geniĢ bir coğraf-

yayı kendilerine yurt edinmiĢ, fikir ve öğretilerinin yayılmasında öncülük etmiĢler-

dir. Yesevî görüĢleri daha sonra Anadolu'da kurulan pek çok tarikata da kaynak 

olmuĢtur.   

 

 SONUÇ  

 

Anadolu ve bahsi geçen diğer coğrafyalardaki bu yapılanmalar Yesevî‟ye ait 

görüĢlerin ve hikmetlerin kısa sürede yayılmasını sağlamıĢ, özellikle Alevi-BektaĢî 

âĢıkları ve zakirler arasında yeni akımlar oluĢturarak, Alevi-BektaĢî edebiyatının da 

temellerini atmıĢtır. Hacı BektaĢî Veli ile devam eden oluĢum, Yunus Emre, Kay-

gusuz gibi Ģairler ve daha sonra yedi ulular veya yedi kutup diye adlandırılan Ģair-

lerle doruk noktasına çıkmıĢ 16. yüzyılda geliĢme sürecini tamamlamıĢtır.    
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Dinî ve tasavvufi öğretileriyle Orta Asya ve Anadolu'da yayılarak halkı de-

rinden etkileyen hikmetler, dörtlük olarak 4+3 ve 4+4+4 Ģeklinde hece ölçüsüyle 

yazılmıĢtır.  

Yesevî‟nin hukuk, adalet, ahlak anlayıĢı ve insanlığa bakıĢ açısını içeren öğ-

retileri ve hikmetleri, daha sonraları Alevi-BektaĢi âĢıkları ve zakirlerinin dilinde 

çok geniĢ kitlelere ve coğrafyalara ulaĢmıĢtır.    

Zakirler, Dört kapı-Kırk Makam‟ın unsurları olan, pire el uzatmak (el almak, 

bağlanmak), pirin hizmetinde olmak, nasihat dinlemek, Ġlim öğrenmek, kötü yol-

lardan geri dönmek, günahlardan vazgeçmek, temiz ruhluluk, zikir, fikir, Ģükür, 

sabır, sıdk (Sadakat), belaya tahammül, kanaat, azap, herkesten sırrını saklamak 

(ser verip sır vermemek), kimseyi incitmemek, herkesin yolunun toprağı olmak 

(Turap olmak), alçak gönüllülük, iyiyi-kötüyü tanımak, hakikat sırlarını bilmek, 

varlık makamını bilmek, dünyayı terk etmek (ölmeden ölmek), dünya bağlarından 

sıyrılmak, marifet kılmak, her iĢe tahammül etmek, derviĢliği kabul etmek, gibi 

düsturlarından her birini adeta birer kompozisyon gibi iĢlemiĢler ve yüzyıllardır 

kitlelere ulaĢtırarak gelmiĢlerdir.   

Yesevî geleneğinin Anadolu‟daki en önemli temsilcisi olan Hacı BektaĢ-ı 

Veli düĢüncesi de, Alevi BektaĢî edebiyatının beslendiği en önemli kaynaklardan-

dır. O‟nun Makalat'ında aĢk, insanla Allah'ın temas çizgisinde zuhur eder. AĢk 

insandaki gönül denen cevherin hâkimiyeti olayıdır. Bu düĢünce yaĢama biçimi 

olmuĢ, Alevi BektaĢî Ģiirini ĢekillendirmiĢtir (Öztürk, 1992: 21).    

Alevi-BektaĢî geleneğinde bağlama çok önemli bir yere sahiptir. Ġslam ön-

cesi geleneklerden olan saz ile ibadet etmek olmazsa olmazdır. Zakirler ve âĢıklar, 

bu geleneğin uygulamaları ve devamı açısından vazgeçilmez birer parçası olmuĢ 

ve sürekli olarak yeni eserler üretmiĢlerdir.  Üretilen yeni eserlerin kaynağı, hik-

metlerdeki birçok konu ile Hacı BektaĢ-ı Veli öğretileri ve menkıbeleri çerçevesin-

de olmuĢtur. Kaygusuz, Pir Sultan Abdal ve daha birçok ozan, düzen ile çekiĢme-

lere göndermeler yaparak zaman zaman tasavvuf dıĢında Ģiirler yazmıĢ olsa da, 

Alevi-BektaĢî âĢıkları ve zakirlerinin ana kaynağı tasavvuf olmuĢtur. Gelenek, 

Yesevî‟den günümüze gelene kadar neredeyse hiç değiĢmemiĢ, geleneğin devamı 

olan birçok Ģair, didaktik tasavvuf Ģiirlerinin yanında, Kaygusuz ve Pir Sultan Ab-

dal örneğinde olduğu gibi, diğer birçok konuda da lirik Ģiirler yazmıĢ, sazları ile 

havalandırmıĢlardır. Günümüz âĢıkları ve zakirlerinde de bu etki devam etmekte-

dir.  

AĢağıda verdiğimiz örnekler, bu etkileĢim ve hikmetlerin, Alevi-BektaĢîler 

arasında deyiĢ, nefes vb. olarak devam ettiğinin bir göstergesidir.  

Yesevî‟nin, Ġslâm‟ı her türlü sapkın düĢüncelerden arınmıĢ olarak ele alıp 

“Dört kapıKırk makam” diye adlandırdığı mertebeler hemen her yüzyıl âĢıkları 

tarafından iĢlenmiĢ, günümüzde de iĢlenmektedir. 16. yüzyılda ġah Hatayî, 18. 

yüzyılda Pir Mehmet Ģiirlerinde Ģu Ģekilde iĢlemiĢtir  

Elâ gözlü pirim geldi,  

Duyan gelsin iĢte meydan.  

Dört kapıyı kırk makamı  

Bilen gelsin iĢte meydan  

http://www.turkedebiyati.org/hece_olcusu.html
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Ben pirimi hak bilirem  

Yoluna kurban oluram  

Dün doğdum bugün  

Ölürem ölen gelsin iĢte meydan  

 

ġâh hatayî der sırrını  

Meydana koymuĢ serini  

Nesimi gibi derisin  

Yüzen gelsin iĢte meydan 

  

Pir Mehmet ise;  

KalmıĢsın bir kıĢ içinde   

Gam gönlünü yaz edersin   

Elin yoktur iĢ içinde   

Karanlıkta göz edersin   

 

KıĢ kaydini görmemiĢsin   

Gonca gülü dermemiĢsin   

Dört kapıya ermemişsin   

GelmiĢ burda söz edersin   

 

Pir Mehmet'im der buyursam   

KarĢında iplik eğirsem   

Gizli sırları duyursam   

Değildir der göz edersin  

Yesevî hikmetlerinde geçen konulardan bir örnekte cehalet ve namertlik 

vurgusudur.  

Örnekte görüldüğü gibi aynı konu yüzyıllardır deyiĢlerde iĢlenegelmiĢtir.    

Cahil ile gecen ömrüm nar sakar,  

Cahil olsan, cehennem ondan çekinir,  

Cahil ile cehenneme doğru kılmayın sefer,  

Cahiller içinde yaprak gibi soldum ben iĢte.  

 

Duâ edin câhillerin yüzünü görmeyim,  

Hakk Teâlâ refîk olsa bir dem durmayayım,  

Hasta olsa câhillerin hâlini sormayayım,  

Câhillerden yüz bin cefâ gördüm ben iĢte   

 

Kul Hoca Ahmet dilenci olsan Hakk‟a ol,  

BaĢın ile erenlere hizmet kıl,  

Ġlgi bulursan, halka kurup sohbet kıl,  

Halka içinde âgâh olup durdum ben iĢte.  

 

BaĢka bir hikmet‟te ise;  
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Kul Hoca Ahmet, sözünü câhillere söyleme,  

Söz söyleyip, câhile, değersiz pûla satma,  

Açlıktan ölsen bile, nâmerdden aslâ minnet çekme,  

Arslan Baba‟m sözlerini iĢitiniz teberrük.  

 

Yesevî bu hikmetlerinde, cehennemin bile cahillerden korktuğunu ironik bir 

dille ifade etmiĢ, sözlerin kıymet bilen insanlara söylenmesi, ölüm pahasına bile 

namertlere minnet etmemek gerektiğini ifade etmiĢtir. Benzer düĢünceleri günü-

müz âĢıklarından 1942 yılında AfĢin‟de doğan Ġsmail Ġpek Ģu Ģekilde dile getirmiĢ-

tir.   

Sakın cahilin yanına  

Varma gönül demedim mi?  

MüĢkül olsa da halını  

Sorma gönül demedim mi?  

 

Bulamaz dost arasını  

Eksik alır darasını  

KabuklaĢan yarasını 

Sarma gönül demedim mi?  

 

Aç gezer o tokçasına  

Muhammet'in hakçasına  

Namussuzun bahçasına  

Girme gönül demedim mi? 

  

Ġpeği düĢürdün aĢka  

Görmeseydim seni keĢke  

Kendi kusurundan baĢka  

Görme gönül demedim mi?  

Yesevî baĢka bir hikmetinde ise;   

Bir gün senin ömrünün yaprağı sararınca,  

Ecel gelmeden tevbe eyle ey câhil ,  

Meğer sana rahmet eyleye Azîm Yezdân,  

O sebepten Hakk‟tan korkup kabre girdim.  

dizeleriyle mecazi anlamda ölmeden ölmeyi ifade etmiĢ, 1891 doğumlu Tunceli‟li 

Cafer Baba (Tan) aynı vurguyu Ģu dizelerde dile getirmiĢtir.       

 

Bu dünyanın devranına  

Aldanma gönül aldanma  

Zilli çanlı kervanına  

Aldanma gönül aldanma  

  

Güldürür yüze devranı   

Birgün okutur fermanı  
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Bulaman derde dermanı  

Aldanma gönül aldanma  

 

Bilir misin neden nesin  

Bir gün kesilecek sesin  

Çürür cisminle kafesin  

Aldanma gönül aldanma  

 

Evden barktan geçeceksin  

Ecel tasın içeceksin  

Ne ektinse biçeceksin  

Aldanma gönül aldanma  

 

GelmemiĢken ölüm cana  

Ağla yalvar yana yana  

Haktan yardımı olsun sana  

Aldanma gönül aldanma  

 

Cafer sözünü kısa kes  

Kemalata eyle heves  

Menzil almaz tamah nekes  

Aldanma gönül aldanma 

  

Ahmet Yesevî bir hikmetinde alçak gönüllü ve türap olmayı Ģu Ģekilde özet-

lemiĢtir. 

Hakk‟ı bulan toprak olup yolda yatar,  

Toprak misali âlem onu basıp geçer,  

Ben-benlikler baĢını basıp, tepip gider,  

BaĢkaldırıp ona suhan kıldığı yok.  

 

Kul Hoca Ahmet, her ne olsan fakir ol,  

Nereye varsan, boynunu kısıp, hakir ol,  

ÂĢık olsan, aĢk elinde esir ol,  

Esir olmadan hiç kimse murad bulduğu yok.  

 

Benzer bir ifade ise Teslim Abdal tarafından Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir  

Gel ha gönül havalanma  

Engin ol gönül engin ol  

Dünya malına güvenme  

Engin ol gönül engin ol  

 

Teslim Abdal sözüm haktır  

Sözümün yalanı yoktur  
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Engin söyle büyüklüktür  

Engin ol gönül engin ol  

1948 yılında Sivas'ın Kangal‟da doğan, ne yazık ki 2 Temmuz 1993, Sivas 

Madımak Oteli yangınında katledilen ve zakir kökenli bir âĢık olan Muhlis Akarsu 

da bir dizesinde Yesevî‟nin Pir‟e baĢlılık ilkesini Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir  

Deli gönül feryat etme boĢuna  

Hal bilmez kiĢiye yar olamazsın  

Bir mürĢide bağlamazsan özünü  

Hakkın huzurunda var olamazsın  

ÂĢık Meluli (1892-1989) bir deyiĢinde Hikmet ve Marifet Kapısından söz 

ederek, nefis ile mücadele ile senlik benlik davası gibi Yesevî öğretileri ve dindar 

görünen sahtekârlar gibi dile getirdiği birçok konuyu iĢlemiĢtir. DeyiĢin tam metni 

Ģu Ģekildedir.  

Ne hacıyız ne hocayız  

Ne falcı ne muskacıyız  

Bizler güruh-u Naci'yiz  

MahĢer günü pevramız yok  

 

Kamil sözü kur'anımız  

Hikmet söyler irfanımız  

Hakikattir erkânımız  

Yalan yanlıĢ foyamız yok  

 

Övünmeyiz aslımızla  

SeviĢiriz dostumuzla  

UğraĢırız nefsimizle  

Kimse Ġle davamız yok  

 

Meluli'yim sözümüz bir  

Dostumuzla özümüz bir  

Yer içeriz nazımız bir  

Sen ben diye kavgamız yok  

Bu örnekleri seçerken en bilinir olmalarına dikkat edilmiĢtir. Yesevî Hikmet-

leri‟nin benzeri deyiĢler oldukça fazladır, dolayısıyla örnekleri çoğalmak mümkün-

dür. Yesevî hikmetleri ve Alevi-BektaĢî deyiĢleri dikkatle incelendiğinde bu durum 

açıkça görülmektedir.  

DeyiĢ söylemek Alevî inancının bir gereğidir. Ġslam‟ın diğer yorumlarında 

(tarikatlar) ise böyle bir gereklilik yoktur. Sadece mevlit ve benzeri özel günlerde, 

Yunus Emre gibi ozanların sözleri ilahi olarak okunur. Ayrıca bir gereklilik de 

değildir. Bundan dolayıdır ki alevi inanç sistemi ve geleneklerinin olmazsa olmaz-

larından olan deyiĢ söyleme geleneği, beslendiği ana kaynaklardan biri olan Yesevî 

hikmetlerinin deyiĢler içerisinde sürekli canlı kalmasını sağlamıĢtır.   
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PANDEMĠ DÖNEMĠNDE (COVID-19 SALGINI  

SÜRESĠNCE) MÜZĠK DĠNLEME VE ĠCRA ETME 

PRATĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 
 

AN EVALUATION ON MUSIC LISTENING AND 

PERFORMANCE PRACTICES IN THE PANDEMIC PERIOD 

(DURĠNG THE COVID-19 OUTBREAK) 

 

ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРОСЛУШИВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

МУЗЫКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (COVID-19) 

 

 
Songül ÇAKMAK

* 

 
 

ÖZ  

Ülkemiz ciddi bir pandemi döneminden geçiyor. Ġnsanların bu durumu ka-

bullenmesi ve idrak etmesi uzun sürdüğü için de ciddi oranda kayıplar yaĢanmak-

tadır. COVID-19 denen virüs ülkemize geldiğinden bu yana hayattaki birçok alıĢ-

kanlığımızı gün be gün değiĢtirmek zorunda kaldık. DıĢarıda geçirdiğimiz zaman 

kısıtlanınca evde bazı yeni alıĢkanlık/davranıĢları hayatımıza geçirmeye çalıĢtık. 

Bu süre zarfında internette daha çok vakit harcadık ve ailemizle daha çok vakit 

geçirdik. Toplumda, yaratıcılık ve yeni zevkler oluĢmaya baĢladı. Bu zevkler ara-

sında müzik zevkinde de yeni atılımlar ortaya konduğunu hissettiğimizden ülke 

genelinde uygulanmak üzere bir anket hazırladık ve bunu ulaĢabildiğimiz herkese 

ulaĢtırarak bu kapsamda ülkemiz müzik zevkindeki değiĢim/dönüĢümü analiz et-

meye karar verdik. Evde geçirilen zaman süresince yeni müzik zevkleri oluĢumu 

dıĢında beste/güfte yazarlığının ortaya çıktığı ve müzikle aktif uğraĢanların dıĢında 

bu yeteneğini fark edenlerin yeteneklerini geliĢtirdiklerini ve ilk dinleyicileri olan 

aileleriyle ve yakın arkadaĢlarıyla verimli vakit geçirmeye dönüĢtürdükleri kısmen 

de olsa ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢmamız COVID-19 Pandemi Sürecinin olası olumsuz 

etkilerinin müzik dinleyerek veya icra ederek bu süreci nasıl etkili atlatılmaya çalı-

Ģıldığıyla ilgili medya alan araĢtırması sonucu elde edilmiĢtir. Medyanın ve sosyal 

bağlantıların müzik çalıĢmalarında çok aktif olduğu ve canlı müzik paylaĢımı yap-

ma noktasında iĢlevinin arttığı görülmüĢtür. Dijital kültür kapsamında hazırlanan 

bu çalıĢmada müzik kültüründeki değiĢim ve dönüĢümün saptanması amacıyla 

COVID-19 salgını öncesi ve sonrası müzik dinleme/söyleme/çalma/yaratma alıĢ-

kanlıklarındaki değiĢim/dönüĢümü belirleyen anket; müzik türlerine yüklenen eko-
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nomik kazanım baz alınarak Survey Monkey anketi aracılığıyla ve Random tekniği 

ile 5‟li likert, çoktan seçmeli 10 COVID-19 salgını öncesi ve 10 COVID-19 salgını 

sırasında olmak üzere toplam 20 soruyla tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Anketten 

elde edilen sonuçlara göre özetlersek; halk müziğinin dinlenme oranı yüksek gö-

rülmekte, dolayısıyla ülkemizde her yaĢtan insan halk müziğini dinleyerek/icra 

ederek ve yeni müzik türleriyle sentezleyerek geliĢtirip, dönüĢtürerek yaĢatmaya ve 

yaygınlaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Halk müziği enstrümanlarının da bu durumda 

önemli bir araç olduğu ve yaratmada etken olduğu saptanmıĢtır. Pandemi dönemi 

müzik zevkinde anlamlı bir değiĢiklik söz konusu değildir. Geleneksel müziğimize 

ilgi, sevgi ve hatta ilgi anlamındaki tutumun önemli oranda arttığını söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, müzik, Halk müziği, medya, kitle, dijital kül-

tür. 

 

ABSTRACT 

Our country is going through a serious pandemic period. Since people 

take a long time to accept and realize this situation, there are serious losses. 

Since the virus called COVID-19 came to our country, we had to change our 

many habits in life day by day. When the time we spent outside was limited, 

we tried to put some new habits/behaviors into our lives. 
During this time, we spent more time on the Internet and spent more time 

with our family. In society, creativity and new tastes began to form. As we feel that 

there are new breakthroughs in music pleasure among these pleasures, we prepared 

a questionnaire to be applied across the country and we decided to analyze the 

change / transformation in our country's music taste by delivering it to everyone we 

can reach. During the time spent at home, apart from the formation of new musical 

tastes, it was partially revealed that composition / lyrics writing emerged and those 

who realized this talent, other than those who were actively engaged in music, de-

veloped their talents and transformed them to spend productive time with their first 

listeners, their families and close friends. Our study was obtained as a result of 

media field research on how to overcome this process by listening to music or pla-

ying possible negative effects of COVID-19 Pandemic Process.  

It has been observed that media and social connections are very active in music 

studies and their function in sharing live music has increased.  

In this study prepared in the context of digital culture, the test that determi-

nes the change / transformation in the habits of listening / singing / playing / crea-

ting music before and after the COVID-19 outbreak in order to determine the 

change and transformation in the music culture; Based on the economic gain attri-

buted to music genres, the Survey Monkey questionnaire has been tried to be iden-

tified with a total of 20 questions, including the 10-point likert, multiple-choice 10 

COVID-19 outbreak and 10 during the COVID-19 outbreak. If we summarize ac-

cording to the results obtained from the survey; folk music has a high resting rate, 

so people of all ages in our country are trying to keep alive and popularize by liste-

ning / performing folk music and combining it with new music genres. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 40 

 

 92 

Folk music instruments are also found to be an important tool in this case and are 

effective in creating. 

There is no significant change in the taste of pandemic music. We can say that the 

attitude in terms of interest, love and even interest in our traditional music has inc-

reased significantly. 

 Key Words: Pandemic, music, Folk music, media, mass, digital culture. 

 

 

 

 

 

 

 

GiriĢ 

Müzik, yalnızca sesler olmanın ötesine geçen, birbirine mantıksal bir biçimde 

bağlı seslerin zamansal sıralanışı olması anlamında dili andırır. Bu sesler bir şey 

söyler ve söyledikleri şey genellikle insanidir. Theodor W. Adorno   

 Ülke genelinde COVID-19 pandemisi çok hızlı bir yayılma göstermiĢtir. Sal-

gının sonuçları, süresi ve belirtilerine iliĢkin belirsizlik durumu, yüksek bulaĢma ve 

ölüm oranları insanlarda tehdit algısı ve buna yönelik stres tepkisini baĢlatmakta ve 

süreğen kaygıya neden olmaktadır. Birçok insan koronavirüs salgınının yarattığı 

belirsizlik içinde; izole, yalnız, stresli ve endiĢeli tavırlar sergilemiĢtir. Kitlesel 

kaygı (anksiyete) ve panik davranıĢının yayıldığı görülmüĢtür. Bu süreçte insanlar 

yeni alıĢkanlıklar ve davranıĢlar edinmek zorunda kalmıĢlardır.  

Salgın için birçok ek tedbir alınmasına rağmen psikolojik olarak hazır olma-

yan toplumumuzda pandemi süresince stres, kaygı ve bunların sonucu olarak bazı 

rahatsızlıkların tetiklenmesine sebebiyet vermektedir. Belirsizlik durumunun art-

masıyla bağıĢıklık sisteminin zayıflaması da insanlarda huzursuzluk ve kaos ya-

ratmaktadır. Bu da genel psikomatik rahatsızlıklar hususunda her yönüyle daha 

yüksek bir yük ve bedel ödeneceği anlamına gelmektedir.  Ruhsal sağlığa iliĢkin 

yeterince ve aktif bir giriĢim olmadığından toplumsal ruh sağlığı COVID-19 pan-

demisi sonrası nüksedecek rahatsızlıkların çoğalacağı öngörülmektedir. Psikosos-

yal desteğin bu süreçte önemli olduğu ve bu desteğin toplum ruh sağlığını dengele-

yeceği düĢünülmektedir. Ruhsal sağlığın korunması aĢamasında hem bireysel hem 

de kolektif bazı tedbirlerin alınması ve hayatımızı çok etkilemeyecek bir sisteme 

dönüĢmesi gerekmektedir. Fiziksel ihtiyaçların karĢılanması elzem görülmekle 

birlikte duygusal ihtiyaçların da karĢılanması gerekmektedir. Duygusal ihtiyaçların 

karĢılanması kiĢinin manevi yönden güçlenmesini sağlayacaktır. Sanatın özellikle 

müziğin iĢlevlerinden faydalanılması bu süreçte önemli görülmektedir. Pandemi 

sürecinde karantinanın evde ve hastanelerde sürmesi en etkili yöntem olarak gö-

rülmektedir. Evde geçirilen zamanın verimli ve sağlıklı olabilmesi için temel kural-

ların uygulanmasıyla birlikte duygusal yalıtılmıĢlıktan kurtulmak gerekmektedir. 

Ġzolasyonun fiziksel olduğu günümüzde duygusal izolasyona uğrayan bireylerde 

ciddi ruhsal hastalıklar belirme ihtimali yüksek görülmektedir. 
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Kişinin kaygı ve korkuları, kendi sağlığı ve yaşamı ile ilgili olabileceği gibi 

yakınlarının sağlığı ve yaşamı, toplum içinde kendi ve ailesinin damgalanması ile 

ilgili de olabilir. Buna beden teması olanlar için 14 gün boyunca hatta virus bulaş-

tığı saptanmış kişilerde daha uzun (test negatif oluncaya dek) karantina amaçlı bir 

ortamda her türlü bedensel temas içeren ilişkiden yalıtılmış olarak kapalı kalma da 

eklendiğinde bu kişilerin olası ruhsal durumu için öngörü kolaylaşır. Sevilen kişi-

lerden ayrı kalmak, bağımsızlığını yitirmek, kontrolü yitiriyormuş gibi hissetmek, 

dışarıdan zorla dayatılan bir şeye uyum sağlamak yanında kendi ve çevresindekile-

rin hastalık durumuyla ilgili belirsizlik, can sıkıntısı, yalnızlık ve çaresiz hissetme 

dramatik etkiler yaratabilir.  Lancet‟de 2020‟de yayımlanan salgın hastalıklarda 

karantinanın ruhsal etkilerine dair yapılan çalışmada SARS virüsü bulaşmış kişiyle 

temas ettiği için karantina altına alınan kişilerde, korku, sinirlilik, üzüntü ve suçlu-

luk hissinin karantina süreci boyunca sık görülen olumsuz duygular olduğu bildi-

rilmiştir (Brooks vd).  Zorunlu temas izleme ve 14 günlük karantina, hastaların 

bulaşıcılık, karantina ve damgalamanın aile ve arkadaşları üzerindeki etkileri ko-

nusundaki kaygılarını ve hastalığa yakalanma ya da bulaştırmayla ilgili suçluluk 

duygularını artırabilir.  

Salgınlara bağlı karantinalar sırasında öfke patlamaları, özkıyım düşünceleri 

ve girişimleri, karantinadan kaçma girişimleri ve bu nedenle ceza davaları görüle-

bilir. Zorunlu karantina uygulamalarının olası yararlarını değerlendirirken ortaya 

çıkabilecek olumsuz ruhsal sonuçlarını da hesaba katmak gerekir. 

İlk karantina, cüzzam hastalığı için 1127 yılında Venedik‟te uygulanmıştır. 

300 yıl kadar sonra İngiltere‟de vebanın yayılımını durdurmak için uygulanmıştır 

ve tarihte en yaygın uygulanmış karantina örneklerinden birisidir. İçinde bulundu-

ğumuz yüzyılda büyük ölçekli karantina uygulamaları, 2003 yılında Yaygın Akut 

Solunum Yetmezliği tablosuna yola açan SARS Virüsü salgını ve 2014 yılında Batı 

Afrika‟yı etkisine alan ve köylerin karantinaya alınmasına yol açan Ebola virüsü 

salgını sırasında yapılmıştır. Halen pandemik olan koronavirüs salgını (koronavi-

rüs Hastalığı, COVID-19) için dünyada pek çok ülkede geniş kapsamlı karantina 

uygulanmaktadır. Bu salgın, şehirlerin kitlesel olarak karantinaya alınmasına bir 

örnek olarak gösterilebilir.  Sosyal mesafe: Mutlak izolasyonun zorunlu olmadığı, 

temasın ve etkene maruz kalmanın azaltılarak mümkün olan en düşük düzeyde tu-

tulduğu yöntemdir. Günümüzde uygulanan etkili ve yaygın olarak kullanılan sosyal 

mesafe önlemleri  

 - Toplantıların iptal edilmesi   

 - Yüz yüze eğitime ara verilmesi  

 - İşyerlerinin kapatılması  

 - Seyahatin kısıtlanması 

Karantinalarda toplumun genelinin yararı için toplumu oluşturan bireylerin 

kimi hak ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlanmaktadır. Bu nedenle yeterli gerek-

çeyle ve mümkün olan en kısa süre için, büyük bir özenle uygulanması gerekir. 

Karantinanın adil bir biçimde uygulanmasının toplumsal barış ve bireylerin ruh 

sağlığı için yaşamsal önemi vardır.  
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Sosyal mesafenin arttığı durumlar ruh sağlığını etkiler ve mümkün olan en kı-

sa zamanda ve azami özenle bireysel ve toplumsal müdahaleleri içeren ruhsal des-

tek programlarının geliştirilmesi gereklidir. 

 Ruhsal destek programını uygulamalı geleneksel yöntemlerle medya aracılı-

ğıyla sunmak manevi yönden önemli bir sağaltım sağlanacağı öngörülmektedir. 

Geleneksel yöntemlerle süreci atlatmaya çalıĢma aynı zamanda kültürel yapımızın 

güçlenmesini ve değerlerimize sahip çıkarken ruh sağlığımızın da en uygun yoldan 

sağaltımını sağlaması açısından önemli görülmektedir. Medyanın kültürel faaliyet-

leri paylaĢma ve etkili uygulamasını sağlama hususunda etken bir görevinin olması 

gerekmektedir. 

(Karantinanın Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler. Hazırlayanlar: Ġrem 

Yıldız, Uğur Çıkrıkçılı,ġahika,Yüksel,Türkiye-Psikiyatri-Derneği )  

https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/KarantinaCOVID.pdf  

  

 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Medyanın Etkisi 

 Medya kültür değiĢmeleri araĢtırmalarında pek dikkate alınmasa da özellik-

le son dönemlerdeki temsilcileri televizyon ve internet, hayatı dönüĢtüren temel 

dinamik olarak öne çıkmıĢtır. Ġnternet, görsel ve iĢitsel kültür çağının yeniden eski 

tahtına oturmasına yardımcı olmuĢtur. SanallaĢma öncelikle kültür paylaĢım ortam-

larını farklılaĢtırmıĢtır.  

Yüz yüze sohbet ortamları olan kahvehane, pastane, çay bahçesi, park, ev vb. 

mekânların yerini sanal “sohbet odaları” almıĢtır. Ġnsanlar “gönül sohbet ister kah-

ve bahane” özdeyiĢinin gerçekliğini sanal alemde göstermeye baĢlamıĢlardır. Kitle 

iletiĢim araçları bileĢkesi internet, bugün baĢlı baĢına bir kültürel bağlam ve önceki 

kültürel ortamlarda yaratılan gelenek ve ürünlerin temel yaĢam alanı olarak kabul 

edilmektedir. Sosyal medyada her söylenilene inanmak ve bu inancı yaymak için 

paylaĢmak yanlıĢ bir tutum olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de sadece 

yazılı kültür değil, sözlü kültür, gelenek ve ürünleri de sanal dünyada yaratılmaya, 

aktarılmaya, paylaĢılmaya ve değiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır (Özdemir, 2012: 388-

389). Kültür değiĢmelerinin kaçınılmaz olduğunu fakat bu değiĢimin de bir takım 

psikolojik sorunlar doğurabileceğini aktaran Mümtaz Turhan, ilk Ģuurlu kültür 

değiĢmesinin 3. Selim döneminde gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir (Turhan, 1969: 91). 

Ayrıca değiĢmenin maddi yönünün maddi olmayan yönüne göre daha hızlı değiĢti-

ği kanaatini belirtmiĢtir (Turhan, 1969: 31). 

Müziğin bir meta olarak kullanıldığı ve ekonomik değerinin gün geçtikçe art-

tığı günümüzde müziğin de metalaĢması yani maddi yönü itibariyle bu değiĢimden 

en ön safhada yer aldığını belirtebiliriz. Zira Adorno da müziğin bu yönüne ıĢık 

tutacak önemli bilgiler sunmaktadır. Kitleler için uygun olan müziğin tercihiyle 

müziğin metalaĢtığını ve alt kültüre indiğini açıklamıĢtır. “Modernist eserler popü-

ler kültürü çoğu zaman hicvederek, kendi yüksek stilleriyle ticari kliĢeleri karĢı 

karĢıya getirmek yoluyla ironik Ģekilde tek tipleĢmeden uzaklaĢmanın aracı olarak 

alıntılar” (Boucher, 2013: 119-120). Müziğin toplumsallaĢma serüvenini de ideolo-

jik olarak dönüĢümüne bağlayan Adorno Ģöyle aktarmaktadır: Her sanat gibi bir 

gerçeklik görünüĢü olan müzik, görünüĢ değil de gerçekliğin kendisi olunca, o artık 

https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/KarantinaCOVID.pdf
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ideoloji olur, ideoloji olarak, toplumsal yanlıĢ bilincin kaynağı olarak müzik, iĢlev-

sel müziktir (Soykan, 2000: 76). ĠĢlevsel müziğin de dünyayla karĢı karĢıya gel-

memizin asli yollarından birinin pratik olmasından ötürü, bu karĢılaĢma esnasında 

dünyanın çok haris biçimlerinden herhangi birine baĢvurmamız yasaklanmıĢsa, 

kendimizi orada, dıĢarıda gerçekten bir Ģey olup olmadığını ya da en azından ken-

dimiz kadar ilginç bir Ģey olup olmadığını sorar halde bulmamız uzun sürmeyecek-

tir. Belki de hepimiz kendi söylemimizin hapishanesine tıkılıp kalmıĢızdır. Bu, dili 

bir ufuktan ziyade engel olarak kavrayan zihin açıcı bir metafordur ve bu metafo-

run bedensel bir anolojisi hayal edilebilir: Yalnızca kendi zihnimin dıĢına çıkabil-

diğim takdirde orada, dıĢarıda bir Ģey olup olmadığını görebilirim. Yalnızca bede-

nimin ördüğü duvarların ötesine geçebildiğim takdirde dünyayla doğrudan doğruya 

karĢı karĢıya gelebilirim (Eagleton, 2011: 28).  

 

 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Müziğin Kitlesel Etkileri 

Müziğin kendi kendine olan bir Ģey olmadığı ve insan yaratımı olduğu, kültü-

rel olduğu ve aynı zamanda mesajlarıyla bir baĢkaldırı niteliği taĢıdığı müzikolog-

lar tarafından belirtilmiĢtir.  

Müziğin insan ruh sağlığı dıĢında fiziksel rahatsızlığın da giderilmesinde çok 

büyük etkisi olduğu ve Osmanlı döneminden bu yana iĢlevsel olarak kullanıldığı 

bilinmektedir.  

Avrupalıların ruh sağlığı bozuk insanları yaktıkları, yok ettikleri dönemlerde 

Türk-Ġslam Dünyası‟nda bu hastaların müzikle tedavi edildiği Türk-Ġslam medeni-

yetinde müziğin, kültürümüzün en önemli aracı olduğu görülmektedir.  

Gerek ilkel, gerekse semavî dinlerde müziğin rolü günümüzde bile müessir bir 

Ģekilde devam etmektedir. Müzisyenler dini duyguların kuvvetlendirilmesinde 

olduğu kadar insanları gerek ritim, müzik ve dansla vecd haline getirerek, gerekse 

bunlar yardımıyla bir hipnoz hali oluĢturarak etkilemiĢler ve kitlelere zaman zaman 

yön vermiĢlerdir (Ak, 2006: 13). Ġnsan hayatının ve dünyasal varoluĢun en temel 

öğesi olan müziğin, hepimizin günlük hayatında vazgeçilmez bir alan olduğu açık-

lanmıĢtır. Ġlk insanlardan bu yana, hayvan kemiklerini birbirlerine vurarak yapılan 

müzikten, günümüzün ileri teknoloji ürünü aletleri ile gerçekleĢtirilen müziğe, 

insanlar müzikle içiçe yaĢamıĢlar ve ondan vazgeçmemiĢlerdir (Khan, 1994: 5). 

Metafizik açıdan müziğe yaklaĢım ise, evrensel varoluĢun temelinde yer aldığı ve 

düzenin oluĢması için gereken uyumun (ahenk) ritim ve ton yoluyla sağladığı belir-

tilmiĢtir Tanrısal gücün kendisini ritim ve ton ile ya da diğer bir deyiĢle müzik 

aracılığıyla belli ettiği vurgulanmıĢtır. Evrenin (ve görünen ya da görünmeyen her 

Ģeyin) temelinde ses, ritim, ton ya da bir baĢka adıyla “müzik” vardır (1994: 6-7). 

Makalelerden oluĢan kitapta, Türkiye‟deki geliĢmelerden söz edilmektedir. Bu 

nedenle, Türkiye‟de açıkta olan bir problemin tartıĢılması eksik kalmıĢtır: Halk 

müziği araĢtırmaları, müzik etnolojisi ve müzik tarihi ayrımı ve sınırlamaları. Mü-

zik etnolojisinde genel olarak müziğin tarihin ilk dönemlerindeki evrimi göz önüne 

alınarak incelenmiĢtir.  

Hornbostel, psikoloji ile ilgili yaklaĢımları; sinestesi iĢitme psikolojisi ve fiz-

yoloji -gestalt- psikolojisi ve fizyolojik akustiği, kısmen Max Wertheimer ile ortak-
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laĢa yapmıĢ olduğu çalıĢmalar kapsamında incelemiĢtir. Amaçları insanlığa ait 

kapsamlı bir geliĢim tarihini dizayn etmek olan Curt Sach (1929) ve Marius Schne-

ider (1934/35), geniĢ kapsamlı yakın metodolojik çalıĢmalarıyla, bu tarihi, kültürel 

giriĢime katkı sağlamıĢlardır  (Simon vd. 2016: 9).  

Alan P. Merriam (1964: 219-226), müziğin fonksiyonlarını ayırmaktadır: 

Duygusal anlatım, estetik haz, eğlence, iletiĢim, sembolik temsil, fiziksel tepki, 

toplumsal kaidelere uymaya zorlama, toplumsal kurum ve dini ritüeleri onaylama, 

kültürün devamlılığına ve istikrarına katkı, topluma entegre olmaya katkı. Müzikal 

etkinlikleri, aktiviteleri veya davranıĢ biçimleri; etnik grubun sosyal birliğini, bun-

ların etnisitelerini destekliyor ve toplumsal varlığına katkı sağlıyor ise, sosyal bir 

fonksiyona sahiptir.  

Müzik, birey için duygusal ifade biçimi veya psikolojik dengesini sağlamakta 

ise, bu durum onun için ruhsal bir fonksiyondur. Müzikal davranıĢ biçimi din 

amaçlı düĢüncelerden oluĢur ve bunları destekler yönde ise, örneğin öngörülmüĢ 

kült faaliyetinin bir parçası olarak, bu durumda bir dinsel fonksiyon mevcuttur. 

Aynı durum büyüsel fonksiyon için de geçerlidir (Simon vd. 2016: 61). Eğer bir 

müzik, eğlence veya aydınlanmaya yönelik hizmet etmekte ise ve bu noktada kül-

türel spesifik estetiksel değer yargılarına tabi ise, bu durumda estetik fonksiyona 

sahiptir. ĠletiĢimsel fonksiyon, spesifik durumlarda, örneğin, verbal iletilerin müzi-

kal sinyallere dönüĢtürülmesiyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin, sözde davul dilinde 

olduğu gibi veya kesik davulunda meydana gelen sinyaller gibi.  

Fonksiyon analizi, bizlere, bir değer ölçeğini sağlamakta ve kültürlerarası kar-

ĢılaĢtırmaları yolunda, Lomax tarafından öne sürülen müziksel ve sosyal strüktürle-

rin (Lomax, 1962: 1968) çok bölgesellik çerçevesinde ele alınması iddiasına karĢı-

lık, çok daha geniĢ olanakları sağlamaktadır. Böylece, Lomax‟ın tezi artık baĢarısız 

olarak sayılabilir (Henry, 1976, Simon, 1985). Metinsel analiz, Ģarkı sözlerinin 

müzikal önemini ve anlamsal içeriğini incelemektedir. Bu noktada, Ģarkı sözlerinin 

hangi Ģekilde müzikal düzenlemeyi etkilediği veya etkilemediği, metnin müziğin 

arkasında mı veya tersine mi olduğu incelenmektedir. Alan P. Merriam (1964: 187-

208) metinsel analizin birkaç önemli yönlerini saymıĢtır. Öncelikli olarak metinsel 

analiz, kültürel özelliği ve müzikal analizi bakımından önemi her kültürde farklı bir 

ağırlığa sahiptir.  

Etnomüzikoloji, elementer ve evrensel insan davranıĢ biçimi ile meĢgul ol-

maktadır, bunun derin sosyal ve psikolojik alanda kök salmıĢ olduğundan, araĢtı-

rılması hususu büyük önem taĢımaktadır. Bu bağlamda, biyolojik sabitle ve spesi-

fik kültürel varyantları sorusuyla ilgilidir.  

Çok yönlü etnomüzikolojik çalıĢmalar; etnolojik yaklaĢımlardan, müzik anali-

tiği incelemelerinden fen bilimlerine kadar, klasik bilimlerin sınıflandırılması içeri-

sinde; fen, beĢeri ve sosyal, etnomüzikolojiye özel bir konum sağlamıĢtır (K.Egger, 

1984, M.Weber, 1990, aktaran: Sımon vd. 2016: 61-63). 18.yüzyıldan itibaren 

müziğin duyuların taklidi ya da dıĢavurumu olduğu kabul edildi ve bununla müzi-

ğin akıl ve kavramlardan ziyade duygusal dünyamızla ayrıcalıklı bir iliĢkisinin 

olduğu kabul edilmek istendi: Bu önemli yargı, üzerine tüm bir gelecek müzikal 

estetiğin kurulduğu temeli oluĢturdu. Müziği sözel dilden radikal biçimde ayıran 
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Ģey, belki de, onun duyular dünyasıyla arasındaki özel iliĢkidir (Fubini, 2003: 31-

32). Elektronik müzik de, sesin, tonun ve müzikal sistemlerin doğası üzerine dü-

Ģünmemizi sağlamıĢtır (Fubini, 2003: 133). Esas olarak disiplinlerarası bir karakte-

re sahip olan müzikal estetik hiçbir zaman kendi kendine yeten bir disiplin olmadı 

ve hep diğer disiplinlerden beslendi (Fubini, 2003: 138). Diğer disiplinlerin yöntem 

ve kuramları da aynı zamanda insanbilim yöntem ve kuramlarını kapsayan kavram-

larla bağlantılı olarak ilerlemiĢtir. Genel olarak sosyolojik bakıĢ açısı ve özelde 

müzik sosyolojisi toplum müzik kimliği üzerine önemli araĢtırmalar yaparak bu 

alandaki gerekli bilgileri sunmaktadır. 

Müzik sosyolojisi; müzikle ilgili olarak; toplumları, toplumsal kuruluşları ve 

toplumsal ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Ve birkaç tanım daha verilecek 

olursa; Müzik sosyolojisi; incelemek için ele aldığı toplumların müzikle ilgili kuru-

luşlarını, bu kuruluşların yapılarını, toplumsal olayların müzikle olan ilişkilerini, 

bu ilişkilerin iç dinamiklerini ve diğer toplumlarla olan etkileşimlerini araştıran 

bir bilimdir. Müzik sosyolojisi; doğayı göz ardı etmeksizin, insan kültürü içerisinde 

bireylerin, grupların ve kuruluşların ilişkilerinden oluşan gerçekleri müzikle ilişkili 

olarak araştıran derlemelerden edinilmiş kuramsal bilgiler ile bu deneyimlerden 

yararlanılarak sistematikleştirilmiş bilgilerden oluşan bir çalışma alanıdır.  

Müzik sosyolojisi; müzikle ilgili oluşum ve ilişkilere gereken ağırlığı vererek, 

toplumların diğer toplumlarla, toplumların bireylerle ve toplumların (ve bireyle-

rin) doğa ile etkileşimlerini inceleyen bir bilimdir (Günay, 2011: 23). 

 

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Halk Müziği Aracılığıyla Kitle ĠletiĢimi 

Dünya folklor çalıĢmalarının en önemli ilgi alanlarından biri genellikle “halk 

edebiyatı” olarak adlandırılan sözel ürünlerdir.  

Folklor  ile halk edebiyatının bu iç içe geçmiĢliği günümüze kadar gelmiĢ, 

özellikle Türkiye‟de bilimsel bir çalıĢma alanından çok, birer gösteri sanatı olarak 

halk müziği ve halk oyunlarının folklora eklemlenmesini bir kenarda tutacak olur-

sak, uygulamanın genel hatlarıyla, folklor = halk edebiyatı gibi bir algılamaya yol 

açacak tarzda yapıldığını görürüz (Oğuz, 2013: 91). Böyle bir karĢılaĢmada en 

kolay ve yaygın olan yöntem de halk edebiyatı türü olan halk müziği ile mümkün 

görünmektedir.  

Türk eğlence sisteminin söz ve müzik bağlamında değerlendirilen en önemli 

eğlence araçlarından biri de türkülerdir (Özdemir, 2005:172). Türkü icraları, gele-

nekte aĢıklar ile meraklı ve yetenekli türkücülerce gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca, 

rock, pop, klasik müzik alanlarındaki bazı sanatçılar, çeĢitli türküleri kendi müzik 

tarz ve edalarına göre yorumlayarak seslendirmektedir. Sözlü edebiyat ürünlerinin 

genellikle eğlence bağlamında yaratılıp, yaĢatıldığı ve değiĢtirildiği, diğer bir ifa-

deyle Türk eğlence sisteminin en temel yapısal unsurlarını meydana getirdikleri, 

dolayısıyla da bağlam merkezli yaklaĢımların kültür bilimi araĢtırmalarındaki iĢ-

levselliği ortaya konulmuĢtur (2005: 176).  

KüreselleĢmeden en az etkilenen türlerin de baĢında yer alan türkülerimiz ge-

rek toplu gerekse de tek baĢına çalıp söylenebilmektedir ve ciddi anlamda katarsis 

etkisi yaratmaktadır.  
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Bağlam merkezli kuram kapsamında mekan en önemli araçtır. Günümüz pan-

demi döneminde ev ortamında aileye veya evin balkonunda komĢulara verilmek 

üzere konserler gerçekleĢtirilmektedir. Yeni mekânların yaratımda ve sunumda 

önemli etkileri ortaya çıkmaktadır. Canlı yayınlarla tüm ülkeye yapılan müzik ziya-

fetleri, konsere gitme imkanı olmayan insanlar tarafından da çok rağbet edilen bir 

uygulama ve iĢlevsel dijital mekanlar olarak görülmektedir.  

Dijital Kültür, geliĢen iletiĢim teknolojileri sayesinde, sadece sanal ortamlar 

için değil günlük yaĢam pratiği için de tanımlanmaya ve iĢlevselliği açıklanmaya 

çalıĢılmaktadır. Dijital kültür içerisinde yaĢadığımız çağın getirdiği yeniliklerin, 

teknolojinin günlük hayatta daha çok yer tutarak oluĢturduğu yaĢam tarzı ve alıĢ-

kanlıkların bütünü olarak görülmektedir. Teknolojinin yapay olduğunu belirten 

Ong, yine de bir paradoks olarak yapaylığın insanların doğal parçası olduğunu 

vurgulamıĢtır. Tam olarak içselleĢtirilen teknoloji, yaĢamı alçaltmaz; tersine yaĢa-

mı yüceltir. Ayrıca müzik teknolojisinin içselleĢtirilmesi, gerecin ya da makinanın 

yorumcunun ikinci doğası, kendi ruhunun bir parçası haline gelmesi gerektiğini 

açıklamıĢtır. Teknolojiden yararlanmanın insan ruhuna zenginlik kattığını, geniĢlet-

tiğini ve iç yaĢamı yoğunlaĢtırdığını belirtmiĢtir (Ong, 2013: 102-103). Sanatta, 

özelde de müzikte deha sahibi olmak artık teknolojinin nimetlerinden iyi istifade 

etmeyi gerektiriyor. Özgünlük, XVIII.yüzyıl boyunca birbirinden çok farklı olan 

iki tür taklit olarak tartıĢıldı: Doğanın taklidi ve büyük seleflerin taklidi. Gerçi bu 

ikinci tür taklit önceleri daima yeniliğe imkan vermiĢti ama artık eski ustaların 

izlenmesi Ģiddetle kınanmaya baĢlanıyordu. Büyük deha tamamen içten gelen bir 

güçtür (Shiner,2013: 161).  

Müzik ve performans iliĢkisi, müzikal performansın sınırlarının geniĢliğini ve 

tarihsel müzikal performans uygulamalarından günümüze, bu iliĢkinin psikolojik, 

felsefi, estetik ve teknolojik boyutlarını da gösterir (Özdemir, 2016: 15). Günü-

müzde kimlik aidiyeti üzerine teknolojik imkanlardan faydalanarak yeni müzikal 

kimlikler yaratılmaktadır.  

Müzik, kimliğimizi oluĢturan kültürün dıĢavurumunun, simge ve davranıĢ bi-

çimlerinden biridir. Toplumsal bir varlık olan insan, sosyal çevresi ile iletiĢim için 

geliĢtirilen sözcüklere sesler aracılığıyla duygularını, düĢüncelerini, deneyimlerini 

anlatan değiĢik anlamlar yükleyerek müziğin temel yapısını oluĢturmuĢtur (Kaplan, 

2013: 121).  

Ġnsanbilimsel tarzda müziğin ele alınıĢı, müziğin dinleyici üzerinde uyandırdı-

ğı etki, uyarım, izlenim ve duygulanımla açıklamaya çalıĢan “duyusal etki öğretisi” 

birçok müzikolog tarafından benimsenmiĢtir (Kaplan, 2013: 18).  

Müzik etnografyası temelinde de müziğin mekansal iĢlevi aynı zamanda mü-

zik kimliğinin oluĢumunun temellerinin oluĢtuğu yerler olarak görülmektedir. Bu 

tespitler ıĢığında baktığımızda, yalnızca müziğin ses kayıtlarının, kültürel bağlamı 

anlamada yetersiz kaldığı ortadadır. Topluluğun sosyal ve müziksel yaĢamında, 

icra/edim, içerik ve bağlam (Ģartlar ve çevre) arasındaki etkileĢimi çözümlemede 

veri oluĢturacak derinlemesine bilgi, alan araĢtırmalarında kullanılan gözlem ve 

görüĢme teknikleri ile elde edilebilir.  
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Sosyal yaĢam ile ilgili derinlemesine bilgi toplanması, o toplumun yaĢamında 

müziğin yeri ve iĢlevinin; müziğin, kültürel yapı ve değiĢimdeki rolünün belirlen-

mesinde yararlanılacak önemli veriler sağlayacaktır (Kaplan, 2013: 124). Merriam, 

kültür içinde müziğin incelenmesinde alan çalıĢmasının önemli olduğunu vurgular. 

Müzik –kültür iliĢkisini araĢtıran her insanın ham maddeleri toplamak, etkili bir 

çalıĢma yapmak ve onu faal durumda gözlemlemek için alan çalıĢmasına gereksi-

nimi vardır, açıklamasıyla bu düĢüncesini dile getirir (Rice, 1987: 469-488, akta-

ran: Doğan, 2016: 4).  Görüntü akıĢlarının böylesine küreselleĢmesi, uzamsallığı, 

yer ve mekân duygularını temel bir dönüĢüme uğratmaktadır. Fredric Jameson, “bu 

yeni ve postmodern uzamdaki varoluĢsal ĢaĢkınlık” tan söz eder ve “insanın kendi-

ni bir yerde konumlandıramayacağı bir kültür” ifadesini kullanır. Görüntü toplu-

munda, birey, “bundan böyle sadece bir ekrandır, bütün etki ağlarının bir araya 

geldiği bir merkezdir” der.  

Ekran ve ağların dünyasıdır bu, “iletiĢimin yumuĢak, iĢletimsel yüzeyidir”. 

Mutlak yakınlık, her Ģeyin aynı anda olup bittiği, savunma hissinin olmadığı, geri-

ye dönüĢün olmadığı bir dünyadır (Morley&Robins, 1997: 65). Ross, 1990‟ların 

küresel medya Ģirketlerinin nihayet ve gerçekten, McLuhan‟ın 1960‟larda öngör-

düğü Ģeyi gerçekleĢtirdiklerini söylemektedir. Ross‟ın gözünde iletiĢim iyi bir Ģey-

dir ve ne kadar serbestçe yapılırsa o kadar iyi olur; yeni iletiĢim medyası küresel 

ölçekte paylaĢılan deneyimler, kültürler ve toplumlar arasındaki farklılıkları aĢma-

mıza, “gerçekten karĢılıklı güven ve anlayıĢın” yaratılmasına yardımcı olacaktır. 

Mesaj, basit ve sevindiricidir: Söz konusu olan, dünya çapında özgürlük ve demok-

rasiye doğru bir gidiĢin hikâyesidir (Morley&Robins, 1997: 31). UzlaĢmamız gere-

ken Ģey, izleme teknolojilerimiz ve bunların mümkün kıldığı izleyici davranıĢları-

dır. DüĢünmemiz gereken Ģey, ekran aracılığıyla “öteki”nin görüntüsünü nasıl yi-

yip yuttuğumuzdur (Morley&Robins, 1997: 184). Kültürün bütünüyle metalaĢtırma 

ilkesi tarafından dolayımlandığı görüĢünü Benjamin Barber “McDünya” kavra-

mından daha da geliĢtirip, her Ģeyi içine alma potansiyeli olan küresel kültüre ula-

Ģır: “McDünya” (hızla geniĢleyen alıĢveriĢ ağlarıyla) televizyonu, kârını büyütme 

yolunda ilerlerken insanları dönüĢtüren tek ve büyük bir iĢletme içinde birleĢtirir 

(Barber, 1995: 97). Modern kültürün merkezinde küreselleĢme, küreselleĢmenin 

merkezinde de kültürel pratikler yatar. (Tomlinson, 2004: 11). KüreselleĢme kav-

ramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeĢitli olduğu 

izlenimini vermesidir.  

KüreselleĢme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aĢan spekülasyonlar, varsa-

yımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü 

doğurgan bir kavramdır (2004: 13). KüreselleĢmenin kurduğu bağlantılar sosyal 

bilimcilerin üzerinde çalıĢarak kategorilere ayırdığı fenomenlere kadar uzanmakta-

dır.  

Biz bugün insan yaĢamını bu kategorilere rahatça bölmekteyiz; Ekonomik ya-

Ģam, politik, toplumsal, insanlararası, teknolojik, çevresel, kültürel yaĢam vs. Küre-

selleĢmenin böylesi bir sınıflandırmayı ortadan kaldırdığı ileri sürülebilir (2004: 

27). Medyanın evrilmesi insanların deneyiminde ve olaylarda fiziksel mevcudiye-

tin önemini azaltmıĢtır.  
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Elektronik medya, zaman ve mekânın toplumsal etkileĢim için önemini değiĢ-

tirmiĢtir (Meyrowitz, 1985: vii-viii, aktaran: Tomlinson, 2004: 209). Hızlı yaĢanan 

fast food yaĢam tarzından ve gençlerin bu yaĢamı çabucak sindirmesinin verdiği 

doyumsuzluktan söz ediliyor. Müzik kliplerinin hızlı ve çabucak tüketilmesi diğer 

yaĢam için gerekli tüm iĢlere de yansıyor.  

Müziğin tamamen metalaĢmaya doğru gitmesi his dünyamızın da metalaĢaca-

ğının göstergesi olarak görülmektedir. Tüketim kültüründe imgelerin üretilmesi, 

aynı zamanda bir yönetim ideolojisi de sağlar. Toplumsal değiĢimin yerini imgele-

rin değiĢimi almıĢtır (Berger, 1998: 75, aktaran: Kalay, 2008: 10).  

 

Pandemi Döneminde (COVID-19 Salgını Süresince) Müzik Dinleme ve 

Ġcra Etme Pratikleri 

HazırlamıĢ olduğumuz anket; Survey Monkey programı aracılığıyla hazırlanmıĢ 

olup, 1 hafta içinde (28 Nisan-4 Mayıs 2020) cevaplandırılması gereken 10 sorudan 

oluĢmaktadır. Ankete verilen cevaplar sayıca fazla olduğundan Random tekniğiyle 

100 kiĢi belirlenip analiz bu 100 kiĢi üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. 

                          

 
 

Tablo 1: COVID-19 Salgını öncesinde dinlenen müzik türleri grafiği 
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Salgın öncesinde dinlenen müzikler grafiğine baktığımızda % 47 ile Halk 

müziğinin dinlendiği ve bunu diğer müzikler seçeneğinin takip ettiği görülmekte-

dir. 

                   

 
 

Tablo 2: COVID-19 Salgın öncesinde her gün dinlenen müzik grafiği 

 

Salgın öncesinde her gün müzik dinleme yüzdesi ise %76 olarak görülmek-

tedir. Müziğin toplum olarak hayatımızın bir parçası olduğu ve olmaya devam ede-

ceği öngörülmektedir. 
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Tablo 3: COVID-19 Salgını öncesinde günde kaç dk müzik dinlendiği grafiği 

 

Müziğin dinlenme süresine baktığımızda % 34 yarım saat ve %34 bir saat 

olarak dinlendiği görülmüĢtür. Müziğin her gün en az yarım saat dinlendiği tespit 

edilmiĢtir. 
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Tablo 4: COVID-19 Salgını öncesinde müzik performansları grafiği 

 

Ankete katılan kiĢilerde aktif müzik performansının olduğu görülmüĢtür. 

%47 salgın öncesi de müzikle aktif olarak uğraĢtıkları görülmüĢtür. Test, %30 mü-

zikle profesyonel uğraĢan kiĢilere gönderilmiĢtir. Dolayısıyla meslek olarak bu iĢi 

yapmasa da müzikle aktif olarak ilgilenen kiĢiler azımsanmayacak kadar fazladır. 
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Tablo 5: COVID-19 Salgını öncesinde müzik icraları grafiği 

 

Salgın öncesi müzikle amatör veya profesyonel olarak uğraĢan kiĢilerin 

%47‟si halk müziği icra ettiğini belirtmiĢtir. Bu durumda ülkemizde geleneksel 

müziğin hala aktif olarak ve yüksek oranda bir dinleyici/uygulayıcı kitlesinin oldu-

ğu görülmüĢtür.  
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Tablo 6: COVID-19 Salgını öncesi enstrüman çalma süresi grafiği 

 

Salgın öncesi de bir enstruman çalan ve salgında bu enstrümanı geliĢtiren ki-

Ģi sayısı oldukça fazla görülmektedir. Enstrüman ile uğraĢmak ve bir Ģeyler çalmak 

sağaltımda önemli bir etken olarak görülmektedir.        
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Tablo 7: COVID-19 Salgını öncesi icra edilen enstrümanlar grafiği 

 

Ülkemizde geleneksel müziğin aktif olarak sürdürüldüğünü, çalınan enstrü-

manın %30 Bağlama olmasından dolayı söyleyebiliriz, diğer seçeneğinde de genel 

olarak halk müziği enstrümanlarını yazdıkları belirlenmiĢtir.   
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Tablo 8: COID-19 Salgını öncesi müzik kurslarına gitme oranları grafiği 

 

Salgın öncesi müzik kursuna gidip enstrüman öğrenen kiĢi oranı %14 olarak 

görülmekte bu durumun da ülkemizde kendi kendine öğrenme potansiyelinin oldu-

ğunu göstermektedir. Bu durumda medyanın ve müzik kursu niteliğinde öğretici 

videoların etkisinin olduğu tahmin edilmektedir. 
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Tablo 9: COVID-19 Salgın öncesi müzik kursunda geçirilen zaman grafiği 

 

Salgın öncesinde müzik kursunda çok az vakit geçirildiği ve temel teknikle-

rin kısa zamanda kavranarak kendi kendine uygun bulduğu ortamlarda geliĢtirildi-

ğini düĢündürmektedir. 
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Tablo 10: COVID-19 Salgın öncesinde çocuklarla gerçekleĢtirilen müzik 

aktivitesi grafiği 

 

Salgın öncesinde özellikle evli ve çocuklu olan kiĢilerin %49‟u çocuklarıyla 

müzik aktivitesinde bulunmadıklarını belirtmiĢlerdir. Zamanın çoğunu çalıĢarak 

geçiren ebeveynlerin çocukları da okul ve ders çalıĢma ile ilgilendikleri görülmüĢ-

tür.  
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Tablo 11: 10 soruluk 1.testin toplam değerlendirmesi grafiği 

 

COVID-19 Testimizi 100 kiĢi üzerinden değerlendirmiĢ bulunmaktayız. 100 

kiĢiden 8 kiĢisi kiĢisel bilgilerini yazmayı ya unutmuĢtur ya da yazmak istememiĢ-

tir. 
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Tablo 12: COVID-19 Salgın sırasında müzik zevkindeki değiĢme grafiği 

 

Salgın sırasında %60 müzik zevkinde bir değiĢiklik olmadığı, %26 oranında 

ise vaktin geniĢ olmasından kaynaklı farklı müziklerin de dinlendiği ve beğeni 

düzeyinde bir değiĢme olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 13: COVID-19 Salgın sırasında hangi tür müziklerin dinlendiği grafik 

 

Salgın sırasında %33 olarak beliren halk müziği dinleme oranı, ülkemizde 

geleneksel müziğin her koĢulda dinlenmekte olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 14: COVID-19 Salgın sırasında gerçekleĢtirilen müzik performansları 

grafiği 

 

Müzik icrasının aktif olarak gerçekleĢmediği %44 düĢtüğü görülmekte, bu durum 

da aile içi farklı iĢlerin yoğunlaĢmasından kaynaklı zaman ayrılamadığını göster-

mektedir. 
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Tablo 15: COVID-19 Salgın sırasında dinlenilen müziğin süresini gösteren 

grafik 

 

Salgın sırasında %37 oranında 30 dk müzik dinlendiği, dolayısıyla salgın 

öncesinden çok farklı olmadığı tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 16: COVID-19 Salgını sırasında ne tür müziklerin icra edildiğini gös-

teren grafik 
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Salgın sırasında görüldüğü gibi %35 halk müziği dinlendiğini göstermekte-

dir. Aktif icrada düĢüĢ olmuĢ olsa da müzik türünde halk müziğini dinleme oranın-

da ciddi bir düĢüĢ olmamıĢtır. 

                 

 
 

Tablo 17: COVID-19 Salgını sırasında yazılan beste/güfte grafiği 

 

Salgın sırasında %77 oranla herhangi bir beste/güfte yazılmadığı tespit 

edilmiĢtir. Beste/güfte yazarlığının %10 olarak görüldüğü grafikte yaratımın ger-

çekleĢtiği fakat bunu belirtenlerin sayısının düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 18: COVID-19 Salgını sırasında enstrüman icra edenleri gösteren gra-

fik 

 

Salgın sırasında enstrüman çalma oranı %51 olarak görülmekte, dolayısıyla 

beste/güfte yazarlığının da profesyonel olmadığından dolayı yazılmadığını söyle-

yebiliriz. Çünkü enstrüman çalan kiĢiler doğaçlama ezgiler çalmak zorundadır. 

Ülkemizde bu doğaçlama çalmanın yaratma anlamında kullanılmadığı, normal etüt 

veya çalıĢ tekniği geliĢtirme olarak görüldüğü tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 19: COVID-19 Salgını sırasında hangi enstrümanların icra edildiğini 

gösteren grafik 

 

Salgın sırasında çok farklı enstrümanların da denendiği %61 ve ağırlıklı ola-

rak halk müziği enstrümanların %25 çalındığı tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 20: COVID-19 Salgını sırasında günde kaç dk enstrüman icra edildi-

ğini gösteren grafik 

 

Salgın sırasında enstrüman çalma süresinin uzun tutulduğu %44 dolayısıyla 

yaratım anlamında aktif olunduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 21: COVID-19 Salgını sırasında çocuklarla yapılan müzik aktivitesi 

grafiği 

 

Salgın sırasında çocuklarla %54 müzik aktivitesinde bulunulmadığı fakat 

%21 oranın verdiği sonuçta ise en fazla 30 dk çocuklarla müzik aktivitesinde bulu-

nulduğu görülmüĢtür. Bu durum da sanal derslerin yoğunluğundan ve çocuklarla 

zaten çok zaman geçiriliyor olmasından kaynaklı olduğunu düĢündürmektedir. 
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SONUÇ 

 

Bağlam merkezi interaktif olan 28 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında uygula-

nan Survey Monkey anketimizin sonuçlarına göre; Pandemi öncesi dinlenen % 47 

ile halk müziğinin, Pandemi sırasında %60 oranla müzik zevkinin değiĢmediği yani 

halk müziğinin dinlenme oranının diğer müziklere oranla fazla olduğu görülmüĢtür. 

Pandemi öncesinde her gün müzik dinleme oranı %76 görülürken Pandemi sırasın-

da bu oran %37 en az 30 dk müzik dinlendiği tespit edilmiĢtir. Pandemi sırasında 

müzik dinleme oranının düĢtüğü görülmüĢtür. Pandemi öncesi müzikle aktif uğra-

Ģanların oranı %47 olarak görülmekte iken Pandemi sırasında bu oran  %37 olarak 

görülmektedir. Bu durum da evde müzikle uğraĢmanın bazı sıkıntıları olduğunu 

göstermektedir. Pandemi öncesinde %47 aktif olarak icra edilen enstrüman, Pan-

demi sırasında %35 olarak düĢmüĢ olduğu, ev ortamının enstrüman icra etmede 

çok uygun bir ortam olmadığını göstermektedir.  

Pandemi öncesi herhangi bir enstrüman çalanların oranı %55 olarak görül-

mekte ve bunu Pandemi sırasında halk müziğiyle tamamlama %77 olarak gösterile-

rek ev ortamında aile bireylerinin istediği gibi icranın gerçekleĢtirildiği görülmek-

tedir. Pandemi öncesinde %30 bağlama ve %54 diğer farklı enstrümanlar çalındığı 

Pandemi sonrası da diğer enstrümanların çalınma oranı %51 olarak çok değiĢmedi-

ği ve farklı enstrümanları çalanların sayısının fazla olduğu görülmüĢtür. Zamanın 

farklı enstrümanları deneme icra etme anlamında etken olduğu düĢünülmektedir. 

Pandemi öncesi müzik kursuna gidenlerin oranı çok düĢük görülmekte ve gitme-

yenlerin oranı %68 olarak tespit edilmiĢtir. Pandemi sırasında da %61 kursa gitme-

diklerini belirtmiĢlerdir. Bu durum da evde icranın veya amatör icranın birebir ve 

gözlemleyerek yapıldığını göstermektedir. Müzik kursuna gidenlerin oranı %30 

olup en fazla 30 dk geçirilen zamanın bazı kiĢilerde %55 olması ve 120 dk üstü 

müzikle zamanı geçirmesi ve Pandemi sırasında bu oranın %22 olarak müzik kur-

sunda en az 30 dk zamanın geçirilmesi, %44 120 dk üstü zamanın geçirildiğini 

göstermesi müzik kurslarının özellikle enstrüman çalma mekanı olarak uygun ol-

duğunu ve aktif çalıĢmanın kiĢiyi motive ettiğini göstermektedir. Çocuklarla müzik 

aktivitesinde ise Pandemi öncesi %49 ilgilenilmediği Pandemi sırasında da %54 

ilgilenilmediği oranı ile karĢı karĢıya olmamız bütün iĢlerin ve derslerin evde ya-

pılmasından kaynaklı kiĢisel zaman sorunu oluĢtuğunu göstermektedir. %21 kıs-

men Pandemi sırasında çocuklarla 30 dk müzik aktivitesinde bulunduğunu belirt-

miĢtir. Sokağa çıkma yasağından kaynaklanan bu ilgi genel olarak kadınlar tarafın-

dan çocukları meĢgul etmek için yapıldığı ve müziğin çocuklarla paylaĢılması nok-

tasında çok etken kullanılmadığını göstermektedir.  

Özetleyecek olursak; Pandemi öncesi ve Pandemi sırasında müzik dinle-

me/çalma/yorumlama/beste yapma gibi müziğin aktif kullanıcıları müziğin farklı 

türlerle birlikte kullanımını denemiĢ ve yeni müzik zevklerinin oluĢumuna zemin 

hazırlamıĢlardır. Geleneksel müziğin dinleme/çalma ve az da olsa beste/güfte ya-

zarlığı yaratması ülkemizin müzik zevkindeki değiĢmenin çok az olduğunu gös-

termektedir. DeğiĢimin daha çok müzik türleri arasında geçiĢ ve yeni yaratmalara 

dönüĢtüğünü belirtebiliriz. Tüm olumsuzluklara karĢın insan yaĢamının daha çeki-
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lir hale gelmesinde çok önemli katkısı olan müzik; baĢarı, esrime, düĢ, tutku, belir-

leyici bir ahlaki karar, cesaret, yaklaĢan ölüm, fedakarlık, yas gibi durumlarda iĢ-

levsel bir role sahiptir. Müziği yaratan, yorumlayan ve dinleyenden oluĢan bu iĢ-

levsellik hayatın dengesiyle de ilgilidir. 
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ÖZ  

16.yy‟a ait yazılı eseri ÖtemiĢ Hacı‟nın “Cengizname” adlı eseri ünlü Kaza-

kistanlı Ģarkiyatçı V.P.Yudin tarafından tercüme edilip transkripsyonu yapıldıktan 

sonra yaygın bir Ģekilde tanınmaya baĢladı. Bu eseri V.P.Yudin Kazak Hanlığı 

tarihiyle ilgili makalelerini yazmada kaynak olarak yararlanmıĢtı. O eserde bulunan 

metinleri dilbilim bakımından incelemeyi planlamıĢsa da, kartlar üzerine iĢlenmiĢ 

bilgileri düzenli bir dizgeye göre derlemiĢtir. “Cengizname” hakkında bilgi 

V.P.Yudin‟e kadar V.Bartold‟un, E.Kal ve A.Validov‟ların dizgesinde bulunmuĢ-

tur.  

Barthold, Türkistan gezisinde Türkistan umumi kütüphanesinde 16.yy. Hive 

Hanlığı döneminde yazılan Cuçi nesillerinin tarihi hakkında yazılmıĢ bir eser ola-

rak Cengizname‟nin dikkatini çektiğini söylemiĢtir. ÖtemiĢ Hacı hakkında yatarli 

bir bilgi yoktur. Eser metinlerini inceleyen Barthold Ģöyle der: ÖtemiĢ Hacı, kitabi 

yönden oldukça bilgili bir kiĢiydi. O kendini ilgilendiren Ģecere ve günlük yazılar 

gibi belgelerden de çok yararlanmıĢtır. Cengizname‟de Berke Han‟ın DeĢt-i Kıp-

çak‟a kabul ettirdiği Ġslamiyetin, ancak yüz yıl sonra devletin resmi dini haline 

geldiği görülür. Halkın günlük hayatında Falcılık ve ġamanlık önemli sayılırdı. 

ġamanlar ve falcılar kendi yerlerini kolayca bırakmak istemediler. Bunun gibi eski 

ve yeni görüĢün aynı anda yaĢanması dini anlaĢmazlık sorununu ortaya çıkarmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: tarihi kaynak, Ģecere, hanlık, DeĢt-i Kıpçak. 
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ABSTRACT 

ÖtemiĢ Hadji's “Chinggis-Nâma (Cengizname)” which was written in 16
th
 

century became widely known after being translated and transcribed by the famous 

Kazakh orientalist V.P. Yudin. This work was used as a source for writing of V.  P. 

Yudin‟s articles on the history of the Kazakh Khanate. Although he planned to 

examine the texts in that work in terms of linguistics, he compiled the information 

on the cards according to a regular sequence. Until V. P. Yudin, the information 

about the “Chinggis-Nâma (Cengizname)” was found in the poem of V. Bartold, E. 

Kal and A. Validov. 

Barthold had been in the public library of Turkistan in the 16
th
 century du-

ring his trip to Turkistan and he said that Chinggis-Nâma attracted his attention as a 

work written about the history of Chukchi/Chukchee generations during the Khiva 

Khanate period. There is not much information about ÖtemiĢ Hadji. Barthold, who 

studied the texts of the work, says: ÖtemiĢ Hacı was a very knowledgeable person 

in terms of the book. He had also benefited greatly from documents that concern 

him, such as genealogy and daily writings. In the Chinggis-Nâma; it is seen that 

Islam, which Berke Khan imposed on Desht-i Qipchaq, became the official reli-

gion of the state only after a hundred years. Fortune telling and shamanism were 

considered important in the daily life of the people. Shamans and fortune tellers did 

not want to leave their places easily. Simultaneous experience of old and new vi-

ews like this had revealed the problem of religious conflict. 

Key Words: Historical source, genealogical tree, khanate, Desht-i Qipchaq 

 

АННОТАЦИЯ 

«Шыңғыснамада» Шыңғыс хан жайлы дастан жҽне Шыңғысхан 

ұрпақтары мен олардың билік еткен аймақтары туралы мҽліметтер берілген. 

Ҿтеміс қажының ҿз еңбегін жазғанда кҿңіл бҿліп, ҿте ұқыптылықпен 

қарағандығы кҿрініп тұр. Тіпті кейбір ҽскери сҿздерге де түсініктеме беріп 

кеткен. «Шыңғыснаманы» алғаш рет белгілі қазақстандық ғалым, 

шығыстанушы В.П.Юдин Ҿзбекстан Ғылым Академиясының Шығыстану 

институтынан тапқан. Онда шығарманың жалғыз нұсқасы сақталған. 

Қолжазба толық болмаса да В.П.Юдин осы шығарманың ҿзіндік 

ерекшеліктерін тарихи тұрғыдан қарастырып, басқа жазба ескерткіштерден 

оқшау бағалаған. Ол «Шыңғыснаманы» орыс тіліне аударып, шығармадағы 

тарихи мҽтіндердің транскрипциясын жасады. Шығармада Шыңғыс хан 

туралы дастанында Жошының аңға шыққандығын айтады. Бұл шығарманы 

И.Бартольдтан бұрын У.Каль мен А.Валидов зерттеген болатын. Ғалымдар 

шығарманың тілдік ерекшеліктері мен жазылу стилі жайында молынан 

мҽлімет беріп ҿткен. 

Кілт Сӛздер: тарихи дерек, шежіре, хандық, қыпшақ даласы. 
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ХVІ ғасырдың соңы мен ХVІІ ғасырдың басында жазылған 

«Шыңғыснама» қолжазбасы қазақ халқының ортағасырлық тарихы мен тілін 

зерттеу тұрғысынан ҿте маңызды болып табылады. Түркі тіліндегі жазылған 

бұл тарихи шығарманы Хорезмдік Ҿтеміс қажы бен Маулана Мұхаммад 

Дости жазған. Ҿтеміс қажы Сырдарияның тҿменгі ағысындағы Шайбанидтер 

билеушісі Илбарыс ханның тұсында сарай жазушысы болған. Елбарыс хан – 

Хиуа ханы, Шерғазы мен Батыр хандардың мұрагері, Қазақ хандығының 

негізін салушылардың бірі. Жҽнібек ханның ұрпағы, Ҽбілқайырдың немере 

інісі. Ҽбілқайыр ханның ықпалымен ҿзбек ҽмірі Ишмұхаммед би Елбарысты 

Хиуа ханы етіп сайлайды. Елбарыс хан билік еткен тұста Хиуа хандығы 

Ҽбілқайыр хан мен Кіші жүз сұлтандары арқылы Ресеймен сауда қатынасын 

орнатып, бірнеше рет Ор бекінісіне елшіліктер жібереді. Елбарыс хан 1740 

жылы парсы шаhы Нҽдірдің Орта Азияға жасаған жорықтарына қарсы 

күресіп, сол жылы күзде 20 шақты Хорезм ҽмірлерімен бірге ҿлтіріледі. 

Кейін Елбарыс ханның ұрпақтары Хиуадан Арал маңының солтүстік-

шығысына қоныс аударады.  

Ҿтеміс қажы бұл жайында шығарманың кіріспесінде былай делінген: 

...һізмҽтлҽрідҽ мҽғлум болғай кім бұ фҽкір-і һҽкір Ҿтҽміш хажы ибни 

Мҽулҽнҽ Муһаммҽд Дости һҽзрет-і хақан-ы мҽғфур-і мҽхдум Йадкар хан 

ханзадасының ханҽзад бҽндҽзҽдалары уҽ қадім һізмҽткҽрлҽрідін 

тұрұр…//…Ҽбул Мҽнсур Ҽл-Барс баһадүр хан – табҽ-ллаһу сҽрҽһҽ уҽ 

жҽғҽлҽл-жҽннҽтҽ місбҽһҽ - һізмҽтлҽріндҽ болұр ердім… (..қызметі мҽлім 

болғай, бұл хҽкім Ҿтеміс қажы ибн Маулана Мұхаммед Дости хазыреті, 

Хақан қызметшісі, дін басы Жҽдігер хан ханзадасының, ханзада пенделерінің 

жҽне бұрынғы кейбір қызметкерлерінен тұрады. Ҽбүл Мансур ҽл-Барс 

Бахадүр хан қызметінде болдым. Оған «Алланың нұры жаусын жҽне жаны 

жаннатта болсын») (Утемиш-хаджи, 1992:119). Сонымен қатар, 

«Шыңғыснамада» Шыңғыс хан жайлы дастан жҽне Шыңғысхан ұрпақтары 

мен олардың билік еткен аймақтары туралы мҽліметтер берілген. Ҿтеміс 

қажының ҿз еңбегін жазғанда кҿңіл бҿліп, ҿте ұқыптылықпен қарағандығы 

кҿрініп тұр. Тіпті кейбір ҽскери сҿздерге де түсініктеме беріп кеткен 

(Утемиш-хаджи, 1992:241). «Шыңғыснаманы» алғаш рет белгілі 

қазақстандық ғалым, шығыстанушы В.П.Юдин 1967 жылы Ҿзбекстан Ғылым 

Академиясының Шығыстану институтынан тапқан. Онда шығарманың 

жалғыз нұсқасы сақталған. Қолжазба толық болмаса да В.П.Юдин осы 

шығарманың ҿзіндік ерекшеліктерін тарихи тұрғыдан қарастырып, басқа 

жазба ескерткіштерден оқшау бағалаған. Ол «Шыңғыснаманы» орыс тіліне 

аударып, шығармадағы тарихи мҽтіндердің транскрипциясын жасады.  

«Шыңғыснамада» Шыңғыс хан туралы дастанында Жошының аңға 

шыққандығын айта келе, ав авла тіркесін қолданылған, мысалы: Йочы хан бір 

күн тағ арасындҽ ав авлайы чықыб ерді... (Бір күні Жошы хан тау арасына 

аңға шығып еді...) (Утемиш-хаджи, 1992:120).  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB
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«Шыңғыснамада» қарындаш сҿзі «туысқан, ағайын» мағынасында 

қолданылған, мысалы: Қарындашымыз ханны нечүк кҿрдің уҽ не түрлік кіші 

тұрұр... (Хан туысқанымызды қалай кҿрдің, қандай кісі екен?) (Утемиш-

хаджи, 1992:128).  

Ҿтеміс қажының «Шыңғыснамасында» қолданылған араб сҿздерінің 

басым кҿпшілігі қазіргі қазақ тіліне еніп, бүгінге дейін қолданылуда: «ахуал», 

«тарап», «ақыл», «уақыт» жҽне т.б. Сондай-ақ, араб сҿздері күрделі етістік 

жасайтын компонент ретінде де қолданылған. Кҿбінесе негізгі компонент 

араб сҿздері, кҿмекші компоненті түркі тілдерінің қыл-, бол- сияқты 

етістіктері болып келетін күрделі қимыл атауларының кҿбі осы шығармада 

қолданылған, мыс.: фҽтһ қылды «жаулап алды», вҽфҽт болды «опат болды, 

ҿлді» жҽне т.б. Мысалы: ...атдын йықылыб бойны сыныб вҽфҽт болды... 

(...аттан жығылып, мойны сынып опат болды...) (Утемиш-хаджи, 1992:141). 

«Шыңғыснамада» осы мағынада халайық сҿзі кездеседі. Осы секілді, 

тарихи мҽтіндерде кҿрҽл//қурал – король, корольдік сҿздері тіркес түрінде 2-3 

жерде ғана кездеседі, мысалы: ...Тақы һала кҿрҽл падшаһының ҽулҽді 

ерді…(...Ҽлі де король патшаның ҽулеті еді...) (Утемиш-хаджи, 1992:88). 

Ҿтеміс қажының «Шыңғыснамасында» туыстыққа байланысты 

атаулардың негізін кҿне түркілік немесе түркі жҽне моңғол тілдеріне ортақ 

сҿздер құрайды, мыс.: нҽбҽрҽ, оғлының оғлы «немере», қарындаш «ағайын, 

туысқан», ұғыл, ҽулад «ұл», ата «ҽке», ана «шеше», зҽғифҽ «ҽйел», қыз, аға. 

Мыс.: Ежен хан білҽ Сайын хан мҽшһүр тұрұр. Туралы хан қызы 

зҽғифҽсіндін туған ерді. Йҽнҽ он йеті ұғыл кім ҿзгҽ зҽғифҽлҽріндін ерді... 

Ағасы Ежен ханға айтды: Атам орныға ағам сен. Һҽмҽн атам тұрұрсын... хан 

болғыл... (Ежен хан мен Сайын хан ҽйгілі болатын. Туралы ханның қызы 

ҽйелі еді. Қалған он жеті ұлы басқа ҽйелдерінен туған болатын... Сайын хан 

ағасы Ежен ханға: ҽкемнің орнына сен ҽрі ағамсың, ҽрі ҽкемсің... хан бол... 

деді.) (Сыздыкова Р.Г., 1989: 121). 

Қазақ тілінің қазіргі сҿзжасамдық жүйесінің түп негізі түркі 

халықтарының ең кҿне заманынан бастау алғанын кҿрсетеді. Ал түркі 

тілдерінде қазір кҿне түркі жазбаларындағы сҿзжасам жүйесі сол қалпында 

қалмағаны түсінікті. 

Қазақ тілінің қазіргі кезде ҽбден қалыптасқан ҿте күрделі сҿзжасам 

жүйесі бар. Сҿзжасам жүйесі қоғамның дамуымен бірге дами отырып, қазіргі 

күрделі тілдік жүйе дҽрежесіне жеткен. Оны тарихи тұрғыдан зерттеудің, 

яғни қазақтың ортағасырлық жазба ескерткіштер тіліндегі сҿзжасам үлгілері 

мен процесін ашудың, кейінгі кезеңдегі оның жалғастығын зерттеп 

кҿрсетудің мҽні ерекше. Ҿйткені бұл саланың атқаратын қызметі – қандай да 

бір дҽуірдің жазба нұсқаларын зерттеуде бірдей.  

Шығармадағы сҿздердің жасалу табиғатын, даму сипатын жҽне 

сҿзжасам процесін зерттеуге арқау еттік. Ҽр дҽуірде жазылған сҿзжасамдық 

нұсқаларда бірқатар айырмашылықтар бар. Бұл ҽрине, кез-келген тілдің 

тарихында болатын жағдай. Қай тілдің де тарихи даму кезеңдерінде аз да 

болса, ҿзгеріс болып отыратындығы айқын. Жалпы айтқанда, түркі 
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тілдеріндегі кҿне жҽне ортағасыр жазба ескерткіштер тілінде сҿзжасамның 

морфологиялық тҽсілі болды. Бірақ ҽр сҿз табының сҿз тудырушы 

жұрнақтары санаулы ғана еді.  

Қазіргі сҿзжасам жүйесі мен кҿне жҽне ортағасыр жазба 

ескерткіштерінің сҿзжасам жүйесін салыстырған кезде, қазіргі қазақ тілінің 

жұрнақтар құрамына ҿте бай екендігін байқаймыз. Алайда, арада сан ғасыр 

ҿтсе де, қазақ тілінің тарихи сҿзжасам жүйесінің қалыптасуында дҽстүрлі 

сабақтастық болғандығын, негізгі сҿзжасамдық жұрнақтар құрамының сҽйкес 

болып келетіндігін айтуымыз керек. 

-Лық//-лік//-лұқ//-лүк//-луқ,-лығ//-лүг//-луғ; Бұл жұрнақ түркі 

тілдерінің барлығында да ҿнімді жұрнақ саналады. Ғалымдар оны түрліше 

этимологиялайды: біреулер іл етістігінен, ал кҿп зерттеушілер «лық толы» 

дегендегі лық сҿзінен шығарады. Сҿзжасамдық бұл формант ҽсіресе, туа 

түбір зат есім атауларына кҿбірек жалғанады (Қазақ грамматикасы, 2002: 

287). Э.В.Севортянның кҿрсетуінше, бұл пікірді алғаш рет ҿзінің «Ұйғыр 

тілінің грамматикасы» деген еңбегінде А.К.Боровков ұсынады да, кейін 

«Башқұрт тілінің грамматикасы» деген еңбегінде Н.К.Дмитриев қайталайды. 

«Шыңғыснамада» да молынан қолданылған, мыс.: Тҽвҽріхлҽр кі кҿрдім 

бұларның бір азырақының атлары бітіклік ерді… Бұ Ежен бірлҽ Сайын 

ханлықны бірбірсігҽ мұрағат қылдылар… (Тарихтарды кҿрдім: бұлардың 

біразының аттары жазылған еді... Бұл Ежен мен Сайын хандықты бір-біріне 

мұра етті...) (Утемиш-хаджи, 1992:131).  

-Сыз//-сіз: Сҿзжасамдық бұл жұрнақтың шығу тегі, тарихтық жағы тіл 

білімінде жалпы түрліше түсіндіріледі. Сол ретте оның привативтік мҽнде, -

лы жұрнағына қарама-қарсы мағынада жұмсалатыны да жиі сҿз болады. ол 

ҿзінің басқа сҿзге жалғанымдық мүмкіндігінің кеңдігіне қарамастан, 

семантикалық реңкі жағынан түркі тілдерінде жалпы шектеулі жұрнақтар 

қатарында қаралады. Кҿбінесе бірыңғай мҽнде келіп отырады. Осы арада 

кҿңіл аударатын нҽрсе: -сыз// -сіз форманты бір ҿзінде ҽрі етістік, ҽрі есім 

сипаты – екеуі бірдей сақталған етістік негізді есіммен, есептік сан есіммен, 

сын есіммен сҿзжасамдық қатынасқа түсе алмайды. Ол тек белгілі бір нақты 

затты жҽне грамматикалық жақтан таза зат сипатындағы құбылысты 

білдіретін есімдерге ғана жалғанып жаңа сын есім жасайды (Қазақ 

грамматикасы, 2002: 346).  

«Шыңғыснамада»: Қылычсыз ғылаф йақасыз кҿңлҽк йібҽрділҽр… Ол 

һҽлдҽ ханның ҽліндҽ бір қабсыз қалқан тұрұр ерді…(Қылышсыз қынап 

(қылыш қынабы) жағасыз кҿйлек (сауыттың бір түрі) жіберді... Сол сҽтте 

ханның елінде бір қапсыз қалқан тұрар еді...) (Утемиш-хаджи, 1992:119).  

-Сыз жұрнағының табиғаты жайында Э.В.Севортян былай дейді: «-сыз 

аффиксі ҿте ертеден келе жатқан ҿнімді кҿрсеткіш», олай бола тұрса да 

тіліміздегі қазіргі қолданысы шектеле бастады. Бұл жұрнақ кейде ҿзінен 

кейін басқа да қосымшаларды қабылдай береді (Керімұлы Ҽ., 2005: 122).  

Ҽ.Керімұлының пікірінше, -сыз жұрнағы кҿне түркі тіліндегі -сыра 

жұрнағымен мағыналас болып келеді. Мысалы, қаған-сыра «қағансыз қалу», 
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уруғ-сыра «ұрықсыз қалу». «-Сыра состоит из словообразовательного 

именного аффикса -сыр = -сыз с отрицательным привативным значением и 

глаголообразующего аффикса -а», деген Р.Радловтың пікірі дҽлелді 

(Керімұлы Ҽ., 2005: 55). 

-Чы//-чі: Бұл жұрнақ «Түркі Шежіресінде» қазіргі қазақ тіліндегідей, 

сҿзге жалғанып, есім мамандық кҽсіп иесі мағынасын білдіреді: етүкчі 

«етікші», мылтықчы «мылтықшы», йылқычы «жылқышы», елчі «елші», 

пічікчі «1) аспаз; 2) мал оташысы» жҽне т.б. «Шыңғыснамада»: ...һүлагу 

ханға елчі йіберді… (...Һулагу ханға елші жіберді...). 

-Даш//-таш: Бұл аффикс қазіргі қазақ тіліндегі -лас//-лес жұрнағының 

алғашқы нұсқасы деп айтуға болады, ҿйткені жазба ескерткіштерде бұл 

жұрнақтың -лас//-лес варианты кездеспейді. Қазіргі тілімізде -дас//-дес түрі 

кеңінен қолданылады, мұндағы айырмашылық – тек ш дыбысының с дыбысы 

болып ҿзгеруі. 

«Шыңғыснамада» бұл жұрнақ дҽл осы формада қолданылған, мыс.: 

Қарындашымыз ханны нҽчүк кҿрдің вҽ не түрлік кіші тұрұр? (Ағайынымыз 

Шыңғыс ханды қалай кҿрдің, ол қандай кісі екен?). 

-(Ы) рақ//-(і) рек: Бұл жұрнақ ҿзі жалғанған сҿздегі сапа шамасының 

басымдылығын білдірген жҽне жазба ескерткіштерде жиі қолданылған. 

«Шыңғыснамада» бұл жұрнақ дҽл осы формада қолданылған, мыс.: Мҽшһүр 

тұрұр кім құлақ ішіткҽн сҿзнің кҿпрҽкі йалған терлер… Ҽмма Йочы хан 

барча оғланларыдын ұлұғрақ ҽрді…(Бҽріне белгілі «естіген сҿздің кҿбі 

жалған» дейді... Жошы хан барлық ұлдарынан үлкені еді...).  

-Тағ//-тег, -дағ//-дег қазіргі қазақ тіліміздегі ұқсату, салыстыру, 

теңдестіру мағынасындағы -дай//-дей, -тай//-тей жұрнағының -тағ//-тег, -дағ// 

-дег түрінде қолданылуы жазба ескерткіштерде есімдерге де етістіктерге де 

жалғанған.  

-Дай//-дей аффиксі үстеу сҿз табын жасауда кеңінен қолданылады. Зат 

есім, сын есім, сан есім жҽне есімдік түбірлі сҿздерге қосылып, ҽр мҽнді 

үстеулерді жасауға қатынасады. Осы аффикстің шығуы жайында түркология 

ғылымында ҽртүрлі пікір бар. Мҽселен, Н.К.Дмитриев мұны дек формасымен 

байланыстырады. Ал А.Н.Кононов бұл жұрнақтың негізін кҿмектес септігінің 

формасынан іздестіреді. Сонымен қатар, Ж.Денидің осы аффикстің тенг//денг 

(тен) сҿзінен шықты деген пікірін қуаттайды. 

-К, -ық//-ік//-ұқ//-үк: «Түркі Шежіресінде» етістік түбіріне жалғанып, 

бірде зат есім, бірде заттанған сын есім түзеді. «Шыңғыснамада» да -ек 

жұрнағы тек бҿлек сҿзінде кездеседі, мысалы: Бір бҿлек бір бҿлек 

оғланларны башлаб атасы бірлҽ Урұс хан ұрұша тұрғанда…(Атасы бір топ 

ұлдарын бастап Орыс ханмен соғысқалы тұрғанда...).  

«Шыңғыснамада» етістіктен дерексіз зат есім -ш, -ұш//-үш//-ыш//-іш 

жұрнақтары кеңінен қолданылған, мысалы: …бұларның арасында не түрлік 

ұрұш уҽ не түрлік мажҽрҽлар кҽчті…[...] он йеті оғыл барчасы қошұлұб Ұлұғ 

хан кҿрүнүшігҽ бардылар… Ол йүрүшдҽ Шҽйбан ханға отуз мың кіші қошұб 

қарауыл йібҽрді… (...бұлардың арасында неше түрлі ұрыс жҽне неше түрлі 
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оқиғалар ҿтті... [...] барлық он жеті ұлымен қосылып, Ұлық ханға кҿрініске 

барды... Ол жорықта Шайбан ханға отыз мың кісі қосып, қорғаушы 

жіберді...). 

-Мақ//-мек//-мәк жұрнағы «Шыңғыснамада» да молынан қолданылған, 

мысалы: Кҿрділҽр кім ішітмек білҽ [...] болмас… Бу лҽшкҽр һенүз кҽлмҽкдҽ 

біз кҽлдік… (Есту мен [...] болмасын кҿрді... Бұл лҽшкер (сарбаз) ҽлі келуде, 

біз келдік...). 

-Уыл жұрнағы тек қарауыл сҿзінде ғана кездеседі, мысалы: Ол 

йүрүшдҽ Шҽйбан ханға отуз мың кіші қошұб қарауыл йібҽрді... (Ол жорықта 

Шайбан ханға отыз мың кісі қосып, қорғаушы жіберді...). 

-Лан//-лен жұрнағы -ла жҽне -н аффикстерінен құралған құранды 

жұрнақ болып табылады. Осы себептен бұл жұрнақ алды-алдына жұмсалып, 

жеке-жеке қосымша ретінде қызмет етіп, сараланатын бастапқы -ла жұрнағы 

жҽне ҿздік, я ырықсыз етіс тұлғасын жасайтын -н жұрнағы тіркесімен түрлес 

те, азды-кҿпті мағыналас болып та келеді. Бірақ бұл форма тек 

бҿлшектенбейтін тұтас бір тұлға қызметін атқаратындай жағдайда ғана ҿз 

алдына бір күрделі жұрнақ саналады. 

Атлан сҿзінен ҿзге «Шыңғыснамада» йарағлан «қарулан» сҿзінде 

кездеседі, мыс.: Бұлар һҽм йарағланыб келіб ерділер барчасы кҿңлі йүрүб... 

(Бұлар да қаруланып келіп еді, барлығы кҿңлі жүріп...). 

Бірігу, қосарлану және қайталама тәсілімен жасалған сӛздер. 
«Шыңғыснамада» ішін күшін «ісін-күшін», йҽр йұрт «жер-жұрт», ұчы 

қырақы «ұшы-қиыры», оңы соңы «оңы-солы», ат тон «ат-тон» сҿздері 

кездеседі. Мысалы: Йағының гҽрді файда болды, һеч учы қырақы йоқ турур... 

[...] лҽшкернің оңы соңы йетүшді... (Жауының қорғаны пайда болды, оның 

ұшы-қиыры жоқ еді... [...] ҽскердің оң-солына жетті...) 

Сӛз тіркесі түрінде кездесетін қолданыстар. Ғалыб келу «жеңу, 

дұшпанды құрту» мыс.: һҽр күнде мұғұл ғабыл келді (Ҽр күні моңғол жеңді). 

«Фразеологизмдердің ең негізгі қызметі номинация жасау емес, 

құбылыс, жағдай, заттарға баға беру, сипаттау» десек, фразеологиялық 

эквиваленттілік арқылы ҽртүрлі тілде сҿйлеуші халықтардың белгілі бір ұғым 

жайлы образды ойлауының типтестігі, құбылыстарға, заттарға, жағдайларға 

берілетін бағасы мен сипатының ортақ тұстары, ҽр халықтың нақты реалий 

туралы түсініктеріндегі ҿзіндік ерекшеліктер айқындалады (Сағидолда Г.С., 

2011: 199). 

«Шыңғыснама» қолжазбасы қазақ халқының орта ғасырлық тарихы 

мен тілін зерттеу тұрғысынан ҿте маңызды болып табылады. 

жҽдігерліктердегі түркі сҿздерінің дені қыпшақ тобының сҿздері болып 

келеді. Ал моңғол, араб, парсы, қытай сҿздері кҿбінесе титулатурада 

кездеседі. Бұл халықтар түркі халықтарымен тығыз қарым-қатынаста болған. 

Моңғол тілінен түркі тілдеріне ХІІІ ғасырдан кейін енген терминология 

сипатындағы кірме сҿздер осы тілдердің сҿздік қорына сіңісіп кеткен. Бір-

біріне ҿте ерте замандарда ауысқан кірме элементтерді айқындау тіл 

фактілерін халықтың салт-санасымен, рухани ҿрісімен, дүниетанымымен 
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байланыстырған ауқымды зерттеуді қажет етеді. Азия құрлығында ҿте ерте 

заманнан бері үзіліссіз жалғасқан түркі-моңғолдардың аралас-құраластығы 

олардың тек қана тілдерінде емес, материалдық жҽне рухани мҽдениетінде, 

этнографиялық ҽлемі мен этногенезінде ҿз таңбасын қалдырғаны даусыз.  
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 ÖZ  

Batı Türkistan‟dan Anadolu‟ya 1071 tarihinden sonra 200 yıl süren bir göç 

olmuĢtur. Özellikle, Cengiz Han‟ın neden olduğu 1220 yıllarındaki son büyük göç 

dalgası ile göç edenler, sadece sürülerini ve çadırlarını alıp gelmediler. Göçen Türk 

boylarıyla beraber gelen düĢünürler ve gezgin derviĢler, o yıllarda Yesi Ģehrinden 

bugünkü Ġran‟a kadar yayılıp benimsenmiĢ olan Ahmet Yesevi düĢüncesini de alıp 

getirdiler. 

     Bu gelen düĢünürlerin içindeki iki örgütçü düĢünür olan Hace BektaĢ Ho-

rasani ile Ahi Evren‟in ve onların ardıllarının çalıĢmalarıyla Ahmet Yesevi‟nin 

düĢünceleri Anadolu‟da yaĢatılmıĢtır. Bu düĢüncelerinin içindeki en önemli iki 

konu Ģunlardır: Bunlardan biri; Ġslamiyet‟ten önceki gibi kadınlarımızı sosyal haya-

tın her kesininde erkeklerle eĢit tutmaya çalıĢmalarıdır.  Ġkincisi; ana dilleri olan 

Türkçeyi ibadetlerinde de kullanarak anadillerini korunmalarıdır. 

     Bu iki önemli konudaki ve diğer konulardaki düĢünceleri, sadece Anado-

lu‟daki Alevi-BektaĢi toplumunda yaĢama ortamı bulup bugünlere kadar gelmiĢtir. 

     Atatürk, bu düĢünceyi, Yesevi‟den 750 yıl sonra, iki büyük düĢünürden 

650 yıl sonra, yeni kurduğu Türkiye Cumhuriyetinde devlet politikası olarak kabul 

etmiĢtir. Bunu politikayı uygulamak için, kendinin „Türk Devrimleri‟, halkın ise 

„Atatürk Devrimleri‟ dediği devrimleri gerçekleĢtirmiĢtir. ĠĢte tüm bunların sonu-

cunda, Müslüman devletlerarasında saygınlığı olan tek devlet, Türkiye Cumhuriye-

tidir. 

   Anahtar Kelimeler : Hoca Ahmet Yesevi, Hacı BektaĢ Veli, Yesevilik, 

BektaĢilik, Türklerde kadını. 

 

 

 

                                                 
* Alevi-BektaĢi Kültürü AraĢtırmacısı. Ġstanbul/TÜRKĠYE 

(kamberozcivan@gmail.com) 
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ABSTRACT  

An immigration that took 200 years  from West Turkistan to Anatolia had  

happened after the date 1071. Especially, the ones migrated with the last big migra-

tion wave around 1220 A.D. caused by Cenghis Khan did not come with only their 

flock, herd and tents. Thinkers and traveller Dervishes who came with migrating 

Turkish tribes brought the thought of Ahmet Yesevi which was espoused and 

spread from Yesi to today‟s Iran in those days. 

Thoughts of Ahmet Yesevi had been kept alive thanks to missions of Hace 

BektaĢ Horassani and Ahi Evran who were both great thinkers and organizers and 

of their successors. Two of the most important subjects among these thoughts are 

equivalent of women in every district of social life as it was before Islam and using 

Turkish that is their native language during prayers to protect the language. 

   Thouhgts about these two important subjects and their other thoughts had 

found a place to live and  survived till today  only in Anatolian Alaouite-Bektashi 

society. 

Atatürk accepted these thoughts as a state policy in new founded Turkish 

Republic 750 years later than Yesevi and 650 years later than these two great thin-

kers. He had performed  „ Turkish Reforms‟ as he calls, „ Atatürk Reforms‟ as pe-

ople calls to apply this policy. Only state among the Muslim states has respect is 

Turkish Republic in consequence of these. 

Key Words: Hodja Ahmet Yesevi, Haji BektaĢ Veli, Yesevilik, BektaĢilik, 

Turkish woman. 

 

 

 

 

 

 

  

METĠN                                                                                                                                         

Türk dünyasının manevi baĢkentindeki bu üniversiteye, Hace Ahmet Yese-

vi‟nin adının verilmesi ve bizim burada olmamızın iki önemli nedeni vardır. Birin-

cisi; Ahmet Yesevi‟nin halka, halkın dili olan Türkçe ile seslenmesi, ikincisi; top-

lumun ikinci yarısı olan kadınlara da seslenmesidir. 

     Hace Ahmet Yesevi, Hace BektaĢ Horasani, Hace Nasrettin Mahmut Ho-

yi‟nin yani yaygın bilinen kısa adıyla Ahi Evren‟in ve Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

en önemli ortak yanları, dilimize ve kadınlara verdiği önemdir. Kadınlara Arapların 

gözüyle bakan medrese kafalılar, 800 yıl önce Anadolu‟da Yunus Emre‟nin içinden 

çıktığı Taptuklulara, BektaĢilere ve tüm Alevilere, kadınlarla birlikte ibadet ediyor-

lar diye, iftiraların en büyüğü olan „Mum söndürme‟ yani „ana ve bacılarıyla da 

cinsel iliĢkileri var‟ iftirasını atmıĢlar. 900 yıl önce, kadınlarla birlikte ibadet edi-

yorlar diye aynı iftiranın Ahmet Yesevi‟ye de yapıldığını, soruĢturma geçirdiğini, 

pamuk üzerine köz koyup göndererek savunma yaptığını biliyoruz. Köz ve pamuk, 

menkıbevi anlatımın bir ürünüdür. Böyle bir olay olabilir mi, olmuĢ mu bilinmez, 
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tartıĢılır ama bu olaylar bize, Ahmet Yesevi‟nin cemlerinde yani dini toplantıların-

da kadınların da bulunduğunu, Türkçe‟nin de ibadet dili olarak kullanıldığını anla-

tıyor. Çünkü o devirde Türkistan‟daki kadınlar medreseye gitmiyorlardı ki, Arapça, 

Farsça bilsinler de dinleyip anlasınlar. Bazıları ise kadınların cemlerde bulunmasını 

yalanlayamayınca, 40 kadın bir araya gelerek ergen erkek çocukların bile alınma-

dığı yerlerde ibadet yaptıklarından bahsediyorlarsa da bu mantıklı gelmiyor. Çünkü 

böyle bir toplantının neyini Ģikâyet edecekler? 

     Kuzey Afrikalı Berberi gezgin Ġbni Batuta, seyahatnamesinde Ģöyle di-

yor: “Burada (Altınordu Devletinde) tuhaf bir hale şahit oldum ki, o da Türklerin 

kadınlara gösterdiği hürmettir. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerden 

daha üstündür. Bu ülkede kadınlar erkeklerden kaçmazlar.” (Çevik, 2015: 247) 

700 yıl önce Karadeniz‟in kuzeyindeki Altınordu devletini gezerken, küçük it an-

lamındaki Ġtküçücek adlı prenses, Ġbni Batuta‟yı davet etmiĢ, çeĢitli hediyeler ver-

miĢ, tek baĢına sohbet edip bilgiler edinmiĢtir. Ġbni Batuta, o güne kadar, bu pren-

sesten daha üstün özellikleri olan asil bir kadın görmediğini anlatıyor. (Çevik, 

2015: 253) Yine o yıllarda Türkler de evli bir kadın için verilmiĢ bir fetvada, „ ilim 

hakkı, kocalık hakkından daha önemli olduğu için, tek baĢına ilim yolculuğuna 

çıkabilir‟ deniyor. 

1300‟lü yıllardan bu güne Avrupa ülkeleri, her konuda ileri giderken bizim 

geri gittiğimiz görülüyor. 1700‟lü yıllara geldiğimiz zaman; Erzurumlu Ġbrahim 

Hakkı Hazretleri, Marifetname adlı ünlü eserinde, „kadınlar eyvana (balkona) bile 

çıkmamalı, yabancı erkekleri görmemeli‟ diyor.(Yılmaz, Kılıç,2003: 932) ĠĢte böy-

le düĢünenlere Anadolu‟da „medrese kafalı‟ denir. Bu kafadaki insanlar, kadınları 

esir gibi dört duvar arasına hapsetmeye çalıĢtı. Özellikle Osmanlı Devletinde, padi-

Ģah çocuklarını yabancı ülkelerden gelen esir kızlarla evlendirdiler. Hangi çocuk 

tahta geçerse geçsin, esir kızlardan biri Osmanlı Sarayına Hanım Sultan oldu. Bu 

Hanın Sultanlar, kocaları ölüp oğulları tahta geçimce de Valide Sultan oldular.  

Yani elin kızlarını bizim ülkede Hanım Sultan yapanlar, bizim kızların özgürlükle-

rini kısarak adeta esir ettiler. 

Arap ve Acem‟in adetlerini din, medreselerde okutulan dini bilgileri de bilim 

sandığımız için Ġslam dünyası son 500 yılda uygarlık binasına bir çivi bile çaka-

mamıĢtır. Bu sadece benim sözüm değil, Nobel ödülü alan bilim adamımız Aziz 

Sancar‟ın da sözüdür. Bugünkü Ġslam dünyasında sadece Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

bir saygınlığı var. ĠĢte o saygınlığın mimarları, Yesevi düĢüncesini Anadolu‟ya 

taĢıyanlardır. 

Yesevi düĢüncesini Anadolu‟ya taĢıyanlardan özellikle Hace BektaĢ ile Ahi 

Evren, çok önemli ve kalıcı örgütler kurdular. Özellikle Ahi Evren‟in kurduğu 

„Anadolu Ahileri‟ ile „Anadolu Bacıları‟ o zamanki adıyla Ahiyan-ı Rum ve Bacı-

yan-ı Rum örgütlerinin,  yüzyıllarca süren etkileri ve baĢarıları olmasaydı; Irak, 

Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika gibi Anadolu da AraplaĢacaktı. „Dini sulandırıyor‟ 

diye tasavvufa kızanlar var ama 120 bin peygamber çıkarmasına rağmen Ortado-

ğu‟nun hala uygarlaĢamaması düĢündürücü değil mi? Hz. Muhammet, kendi dev-

rinde hayvan yavrularından bile aĢağı görülen ve diri diri toprağa gömülen kız ço-

cuklarına yaĢama hakkını vermiĢtir. YaĢama hakkı olmayanın hiçbir hakkı olmaz. 
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O günün koĢullarında Arabistan‟da, bu büyük bir baĢarıdır. Ġslamiyet, Hz. Mu-

hammet‟in ölümünden 30 yıl bile geçmeden Hz. Muhammet‟in torunlarına bile 

yaĢama hakkı tanımayanların eline geçti. ĠĢte o kafadaki yöneticilerin medresele-

rinde yetiĢenlerin en hümanistleri bile Ģöyle diyorlardı: “Eğer yol bilmiyorsan eşe-

ğin dileğine aykırı hareket et; doğru yol o aykırı yoldur. Kadınlarla meşverette 

bulunun, ne derlerse aksini yapın. Şüphe yok ki onlara aykırı hareket etmeyen he-

lak olur.” (Ġzbudak, 1990:235) Medrese kafası dediğimiz, „analarını eĢekle eĢ de-

ğerde gören‟ iĢte bu kafadır.  

Ahmet Yesevi ile Hace BektaĢ‟ın düĢünce ve görüĢlerini yüzyıllar sonra uy-

gulamaya koyan Atatürk‟e Anadolu Türkleri çok Ģeyler borçlu. Türkiye‟de eğitim 

gördükten sonra gittiği ABD‟de çalıĢırken Nobel ödülü alan yurttaĢımız Aziz San-

car, „Atatürk olmasaydı bu baĢarım da olmazdı‟ diyor. Türkler, son 2 bin yılda 10 

tane din kaybedip yenisini bulmuĢtur ama dilini kaybeden Türk toplulukları dili ile 

birlikte her Ģeyini de kaybetmiĢtir. Ahmet Yesevi ile Hace BektaĢ‟ın o devirdeki 

anadilde ibadet ve kadınlar konusundaki çalıĢmaları olmasaydı, 1920 ile 1938 yıl-

ları arasında birçok konuda devrimler yapan Mustafa Kemal‟in iĢi çok daha zor 

olacaktı. Atatürk, Türkiye‟de ilk kez Türkçe ezan ile Türkçe hutbe okuttu, Ġlk defa 

Anadolu halkının anlayabileceği bir dille Kuran‟ın çevirisini ve yorumunu yaptırdı; 

tüm bu çalıĢmalarındaki ilham kaynaklarından biri de Ahmet Yesevi‟nin düĢünce-

leridir. 

Hala bu devirde aydın geçinenlerimizden birisi, 900 yıl önceki Ahmet Yese-

vi‟yi aklınca eleĢtiriyor. Ve Ģöyle diyor: „Ġbadet için bir araya gelen kadın ve erkek-

lerin ancak kıyamet günü bir araya getirilmiĢ kadın ve erkekler olarak algılayabile-

cek derecede dünyevi hallerini terk edebilirlerse, bir arada ibadetten zarar gelmez, 

ama bugün böyle bir Müslüman toplumu da yok‟ diyor. Bu kafadakiler bugünkü 

karma eğitime de karĢıdırlar. Evet, bunun sonu, kaç-göç dediğimiz, kadınların ve 

kızların erkeklerin bulunduğu yerde bulunmamasına kadar gider. Nitekim Ġstan-

bul‟da „Ahmet Yesevi Derneği‟ kurmuĢ olan, ünlü din bilgini geçinen, ama geri 

kafalı bir hoca, hem de bu devirde, “kadınlar olmasaydı erkekler cennete daha ko-

lay girerlerdi” diyor. ĠĢte o medrese kafalılar, bu defa da kadınları Ģeytanın ortağı 

yapıyorlar. 

Oysaki Yesevi düĢüncesini 900 yıl sonra devlet politikası olarak uygulayan 

Atatürk, 1919‟da Erzurum‟da, zaferden sonra yapacaklarını sıralarken; „cumhuriyet 

ilan olacak, saltanat kalkacak, tesettür (kaç-göç), kalkacak, Ģapka giyilecek, Latin 

harfleri kabul edilecek‟ diye, yapacaklarını sıralarken; üçüncü ve en önemli sıralar-

dan birine kaç-göçü koymuĢtu. (Kansu, 1988; 131) Türk kadını Ġslamiyet‟ten önce, 

ata biniyor, kılıç bile kullanıyordu. Arap ve Acem geleneklerini din sananlar, dini 

maddi ve siyasi çıkarları için kullananlar, bu kadınları yüzyıllarca adeta evlerine 

hapsettiler. 1925 yılında Ġnebolu‟da yaptığı konuĢmada Atatürk, Ģöyle diyor: “Bazı 

yerlerde kadınlar görüyorum ki başına bir bez veya peştamal veya buna benzer bir 

şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını 

çevirir veya yere oturarak yumulur: Bu davranışın anlamı ve işareti nedir? Baylar 

uygar bir milletin anası, kızı bu garip şekle, bu vahşi duruma girer mi? Bu durum 
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milleti çok gülünç gösteren bir görüntüdür. Derhal düzeltilmesi gerekir.” (Ağustos 

1925, S. D. II) 

Hace BektaĢ, Ahmet Yesevi‟nin Hakk‟a yürüyüĢünden 60 yıl kadar sonra, o 

günlerde adı Yesi olan bugünkü Türkistan‟a 1130 km uzaktaki Horasan‟ın NiĢabur 

kentinde doğdu. Anadolu‟daki Yesevi taraftarları çok istedikleri için, Hace BektaĢ 

ile Ahmet Yesevi‟yi Hacı BektaĢ Velayetnamesinde bir araya getirmiĢler. Menkıbe 

bu ya, yine bu kitapta Hace BektaĢ, Ahmet Yesevi tarafından, Anadolu‟yu aydın-

latması için, özel bir görevle gönderiliyor.(Gölpınarlı, 1958; 16) Ahmet Yesevi 

düĢünceleri, Anadolu‟da sadece Alevi-BektaĢi toplumunda yaĢamaya devam etmiĢ-

tir. Hace BektaĢ‟ın Hakk‟a yürüyüĢünden 610 yıl sonra doğan Atatürk‟ün yaptığı 

iĢlerdeki baĢarılarını, fikir ve düĢüncelerini gören Aleviler, Hace BektaĢ Veli‟nin 

don değiĢtirdiğine, yani Atatürk‟ün vücudunda tekrar dünyaya geldiğine inanırlar. 

Türkiye‟deki Türkler,  Atatürk devrimlerinden sonra sadece dillerini, dinle-

rini, tarihlerini öğrenmediler; kendilerinin, hakları ve hukukları olan birer yurttaĢlar 

olduklarını da öğrendiler. Çünkü Ġnsan haklarıyla insandır ve hak her Ģeyden kut-

saldır. Özellikle kadın haklarını ve seçme seçilme hakkını, Avrupa‟nın en uygar 

bilinen devletlerinden bile önce Türk kadınlarına veren Atatürk, böylece onları 

onurlandırmıĢtır. Daha da ileri giderek; 1923 yılında Ġzmir‟de “şuna inanmak lazım 

ki, dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” diyerek son noktayı da 

koymuĢtur. 

Anadolu halkı, Ahi Evren ile Hace BektaĢ‟ı iliĢkilendirmek için, Hacı BektaĢ 

Velayetnamesinde, Ahi Evren‟e “Kim bizi şeyh edinirse onun şeyhi, Hacı Bektaş 

Hünkâr‟dır”(Gölpınarlı, 1958; 50) dedirmiĢ. 

Ahi Evren‟in kurduğu Ahilik örgütünü 1332-33 yıllarda Anadolu‟da gören 

Ġbni Batuta Ģöyle övüyor: “Ahiler, Anadolu‟ya yerleşmiş Türkmenlerin yaşadıkları 

her yerde, şehir ve köylerde bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde bunların eşi-

ne ve örneklerine rastlamak mümkün değildir.” Çünkü Ahilik; „düĢmanına bile 

iyilik etmek, affetmek, kendi muhtaç iken bile baĢkalarına vermek‟ gibi esaslara 

dayanıyor. 

Ahmet Yesevi, “Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme”, derken, onun düĢünce-

lerini Anadolu‟da yaĢatanlardan Hace BektaĢ, “İncinsen de incitme” diyor. Yunus 

Emre ise, “Bir kez gönül yıktın ise/Bu kıldığın namaz değil” diyor 

Ben de „Ġnsanı ve insan gönlünü her Ģeyden daha kutsal bilenlere ne mutlu‟ 

diyorum. 
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Röportaj/ Interview/ Интервью: 
 

NAĠL TAN ĠLE  ATASÖZLERĠ VE  

DEYĠMLER ÜZERĠNE SÖYLEġĠ 
 

AN INTERVIEW WITH NAIL TAN ABOUT  

PROVERBS AND IDIOMS 
 

БЕСЕДА С НАИЛЕМ ТАНОМ  

О  ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 

 

Röportaj: Dr. Abdullah DEMĠRCĠ
*
 

 

 

ÖZ 
Bu röportaj, Dr. Abdullah Demirci tarafından Haziran-2020 ayı içinde Anka-

ra‟da Nail Tan ile yüz yüze konuĢarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu röportajda atasözü 

ve deyim kavramları üzerine durdurulmuĢtur. Atasözü ve deyimlerin sayısı, yayım-

lanan kitaplar hakkında bilgiler verilmiĢtir. Nail Tan‟ın atasözü ve deyimler üzeri-

ne yaptığı çalıĢmalar gündeme getirilmiĢtir.  

Atasözleri ve deyimlerin kullanımında yozlaĢma olduğu ortaya konmakta, 

bunların derlenmesi ile ilgili eksiklikler ile yapılması gerekenler röportajda sorula-

rak, cevapları alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Atasözü, deyim, derleme, yayınlanmaları, yozlaĢma, 

yapılan çalıĢmalar.  

 

ABSTRACT  
This interview was realized by Dr. Abdullah Demirci in June-2020 in Anka-

ra by talking face to face with Nail Tan. The concepts of proverb and idiom were 

emphasized in this interview. Information about the number of proverbs and idi-

oms, published books are given. Nail Tan's work on proverbs and idioms has been 

brought to the agenda. 

 It is revealed that there is corruption in the use of proverbs and idioms, the 

deficiencies in the compilation of these and what needs to be done are asked in the 

interview and their answers were received. 

Key Words: Proverb, idiom, compilation, publication, corruption, stu-

dies/made works. 

 

 

                                                 
* Em. Eğitimci, Halk Bilim AraĢtırmacısı. Ankara/TÜRKĠYE 

(abbdemirci@gmail.com) 
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Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Kısaca atasözü ve deyim nedir? Farkını 

açıklar mısınız? 

Nail TAN: BaĢta Türkçe Sözlük (TDK) olmak üzere TDK‟nin ve di-

ğer atasözü deyim incelemelerinde birbirine yakın onlarca tanımı var. Yeni 

bir tanım yapmak istemiyorum. Doğru da değil. TDK‟nin sözlüklerindeki 

(Ömer AsımAksoy‟yu değil genel olanları) tanımları kabul etmek gerekir. 

Çünkü, sözlükler çok sayıdaki  dilcinin katkısıyla hazırlanıyor. 

Atasözü ve deyim sözlüklerinde yapılan hataların baĢında yanlıĢ misa-

firlikler; yani atasözünü deyim, deyimi atasözü gösterme gelmektedir. Ġkisi-

ni birbirinden kolaylıkla ayırmak mümkündür. ġöyle ki: 

Atasözleri, toplumca benimsenmiĢ; ayet, hadis, kanun, töre gibi uyul-

masında fayda olduğuna inanılmıĢ davranıĢ, duygu ve düĢünceleri, hatırda 

kalmayı sağlayan kısa, öz, sanatlı bir Ģekilde ifade eden yargı, öğütlerdir. 

Tereddüt, kiĢisel görüĢ söz konusu değildir. Deyimler ise bir söz, davranıĢ, 

durum, olay karĢısında toplumun ortak, bilinçaltına yerleĢmiĢ duygu ve dü-

Ģüncelerini yansıtan kalıplaĢmıĢ söz öbekleridir. Çoğu zaman, bu söz öbek-

leri, gerçek anlamlarının dıĢında mecazi anlam kazanmıĢlardır. KiĢi, grup, 

meslek, cinsiyete göre deyimler farklı anlamlar kazanmakta, birbiriyle çeli-

Ģebilmektedir. Deyimlerin diğer bir özelliği de atasözlerine yapı taĢı oluĢ-

turmalarıdır. Atasözlerinde genellikle yüklemlerin çekimli hâlde kullanılma-

sı düĢünülmez, oysa deyimler çekimli olarak kullanılırlar ve çok sayıda çe-

Ģitlmeye sahip olurlar. Deyimin atasözüne dönüĢmesi, atasözü içindeki de-

yimlerin de müstakil olarak kullanılması mümkündür. Bazı örnekler: 

Ayağını yorganına göre uzat/uzatmak gerek. Atasözüdür. Öğüt veri-

yor. Hüküm bildiriyor. 

Ayağını yorganına göre uzatmak. Deyimdir. Bir tutum, davranıĢ anla-

tıyor. 

Denizin kıyısında kuyu kazılmaz. Atasözüdür. 

Denizin kıyında kuyu kazmak. Deyimdir. 

Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. Atasözüdür. 

Sütten ağzı yanmak ve yoğurdu üfleyerek yemek ise iki ayrı deyimdir. 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Türkiye Türkçesinde atasözü ve deyim sa-

yısı ne kadar? Sizce, en zengin muhtevalı atasözü ve deyim kitapları hangi-

leridir? 

Nail TAN: En güç soru. Atasözü ve deyimler bir dil malzemesi oldu-

ğuna göre bunları derlemek, arĢivlemek, yayımlamak TDK‟nin görevi kabul 

edilmiĢtir. TDK, ne yazık ki 1983 yılına kadar bir dernek  statüsünde çalıĢ-

mıĢ, kurucusu yüce Atatürk‟ün gösterdiği “Akademi” hedefine ulaĢamamıĢ-

tır. Bu yüzden, yeterince bilimsel çalıĢma yapılamamıĢtır. Yapılanları asla 

küçümsemiyorum ama dil, Bilimler Akademisi  iĢidir. 
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TDK, atasözü ve deyimleri iki bölümde değerlendirip yayımlamıĢtır. 

1. Yaygın kullanılanlar. 2. Bölge ağızlarında kullanılıp yaygınlaĢmamıĢ ve-

ya çeĢitleme durumunda olanlar. Diğer yandan, mevcut kanunlar çerçeve-

sinde müstehcen bulunan atasözü ve deyimler hem arĢivlenmemiĢ hem de 

yayımlanmamıĢtır. Bir dilde kullanılan bütün kelime ve söz öbeklerini der-

leme, arĢivleme, uygun görülenleri yayımlama 1983‟te kamu bilim kurumu 

hâline dönüĢtürülen TDK‟nin görevidir. TDK‟nin bunun gibi daha birçok 

görevi vardır. 

TDK Kitaplığındaki yayımlanmamıĢ atasözü ve deyim sözlüklerinde 

Ömer Asım Aksoy‟un yayımladıklarından daha fazla söz vardır. 

KiĢilerin yayımladığı, ticari amaçla söz sayısını fazla gösterip atasözü, 

deyim olmayan sözlere yer verdikleri sözlüklerle ilgili eleĢtirilerimi yayım-

lamaktan çekinmedim. Birkaç örnek: 

“Türkçenin Sorunlu Bir Alanı: Atasözleri ve Deyimler, “Türk Dili Yılı 

Armağan Kitabı” Ankara 2018, s. 143-154. TDK Yayınları:1280. 

“Türkiye‟de Yayımlanan Belli BaĢlı Atasözü ve Deyim Sözlüklerin-

deki YanlıĢ ve Eksiklerle Ġlgili Bazı Tespitler”, 9. Milletlerarası Türk Halk 

Kültürü Kongresi II/Halk Edebiyatı, Ankara 2018, s.391-402. KTB AraĢ-

tırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları:388. 

Türkiye Türkçesinde mevcut yayımlanmıĢ atasözü ve deyim sözlükle-

ri içersinde üç sözlük baĢı çekmektedir. 

• Nurettin Albayrak, Türkiye Türkçesinde Atasözleri, Ġstanbul 2009, 

1140 s. Kapı Yayınları:184. 

Sözlükte 18.838 söze numara verilmiĢtir. Ġçlerinde tekrarlar çok oldu-

ğu gibi deyim olanları da vardır. 

Atasözü sayılmayacak az sayıda söz de yer almıĢtır. 

• Muhittin Bilgin, Dr. A. Can Bilgin, Tanıklarıyla Deyimler Sözlüğü, 

5 Cilt, Ġzmir 2014, 2984 s. Yayın B. 

Ön Söz‟de içinde 21.000 dolayında deyim bulunduğu yazarlarınca be-

lirtilmiĢtir. Saymadım. 

• Dr. Ahmet Turan Sinan, Türkçenin Deyim Varlığı, 2.bs., Ġstanbul 

2015, 536 s. Kapı Yayınları: 536 s. 

Ġçinde 18.000‟i biraz aĢkın deyim bulunduğu yazarınca açıklanmıĢtır. 

Üçte birinin deyim olduğuna inanmıyoruz. Diğer deyim sözlüklerinde oldu-

ğu gibi. Bildiri ve yazılarımızda gerekçesini açıkladık. Birçok terim, ne ya-

zık ki deyim gibi değerlendirilmiĢtir. Türkiye Türkçesi üzerinde konuĢuyo-

ruz. ĠĢ lehçelere  uzanırsa daha da karmaĢık hâle gelebilir. 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Son senelerde atasözü ve deyimler üzerin-

de çalışıyorsunuz ve araştırmalarınızı Türk Dili dergisi başta olmak üzere 

bazı dergilerde yayımlıyorsunuz. Amacını açıklar mısınız? 
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Nail TAN: YaklaĢık yedi yıldır atasözü ve deyim araĢtırmalarında 

yoğunlaĢtım. Çünkü, bazı yazılarım  için atasözü, deyim sözlüklerine baĢ-

vurduğumda Ģunu gördüm. 

1. Atasözü, deyim ayrımında sorun vardı. Sınırlar kesin çizgilerle çi-

zilmemiĢti. Atasözünü deyim, deyimi  atasözü gösterme yanlıĢı yaygındı. 

2. Birçok güzel atasözü ve deyimin ya kendisi ya da çeĢitlemeleri söz-

lüklere girmemiĢti. ÇeĢitleme, neden değersiz olsun ki? TRT THM Reper-

tuvar Kurulları da yıllarca çeĢitleme durumundaki binlerce türküyü mikro-

fondan, ekrandan uzakta tuttu. ÇeĢitlemeler; bir sözün bir halk kültürü ürü-

nünün eskiliğini, yaygınlığını gösterir. Derlemelerimle sözlükleri zenginleĢ-

tirmeye çalıĢıyorum. 

3. Sözlere genellikle masa baĢında anlamlar verilmiĢti. Bu yüzden, an-

lamlar bazen eksikti, bazen de çok farklıydı. Türkiye Türkçesinde atasözü 

ve deyimlere anlam verme çalıĢmalarının tarihçesiyle ilgili  çok geniĢ bir 

incelememiz bu yıl yayımlanacaktır. Ġki hakemden olumlu rapor almıĢtır. 

AraĢtırmalarımın sonuçlarını yayımlarken TDK‟nin dergilerine önce-

lik veriyorum. Çünkü bu alanda bir uygulama yapılacaksa, bu kurumdan 

gelecektir. 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Halk kültürümüzün en özlü ve canlı unsur-

ları olan atasözleri ve deyimlerin  hikâyeleriyle ilgili kitaplarda son yıllarda 

bir artış ve talep oldu. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? 

Nail TAN : Her Ģeyden önce Türk milleti, atasözü ve deyimleri çok 

sever. SöyleĢimizin baĢında da  belirttiğimiz gibi ayet, hadislerden sonra 

atasözlerine güvenir halkımız. BaĢı dara düĢünce, “Bu konuda  atalarımız ne 

demiĢ?” diye düĢünür. Halk felsefesinin, kamu vicdanının, ortak aklın söz-

cüsüdür atasözü ve  deyimler. Bu sözlüklere duyulan güven, saygı onlarla 

ilgili doğuĢ hikâyelerine de otomatik olarak  yansımaktadır. Ġlk ve orta dere-

celi okullarda atasözü, deyim açıklamaları derslerde sık sık gündeme  gel-

mekte, sınavlarda da sorulmaktadır. 

Atasözü, deyim hikâyelerine duyulan ilgi, bu konudaki kitapların satı-

Ģından bellidir. Bu ilgi, bazı  insanları, yazarları, atasözü hikâyesi uydurma-

ya da yöneltmiĢtir. Edebiyat öğretmeni Enver Naci GökĢen bazı  atasözü 

doğuĢ hikâyelerini kendisinin yazdığını açıklamıĢtır. 

Genel olarak halkımız hikâye, fıkra anlatmayı, dinlemeyi çok sever. 

Atasözü, deyim doğuĢ  hikâyelerine duyulan ilginin kaynağında bu alıĢkan-

lığın önemli bir payının bulunduğunu unutmamak gerekir. 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Türkçemizdeki atasözü ve deyim kullanı-

mında bir yozlaşma görüyor musunuz? 

Nail TAN: Görüyorum. Ġnsan anlamındaki âdemin halk arasında bü-

yük ses uyumuna göre “adam”  hâline gelmiĢ Ģeklini “erkek” anlayıp “bilim 

adamı”nı “bilim insanı”na, “iĢ adamı”nı “iĢ insanı”na dönüĢtüren  kafa dilde 
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kelime, atasözü, deyim ayıklamasına gidebiliyor. Kadınları, engellileri, et-

nik grupları aĢağılıyor  diye birçok sözü sözlüklerden çıkarmaya kalkabili-

yor. Bir dilin söz hazinesini tespit eden sözlüklerdeki her  kelimeyi, sözü 

kullanmaya mecbur değilsiniz. Kullanmazsınız o kadar. Ama dilden, yazma 

eserlerden,  romanlardan, hikâyelerden, Ģiirlerden, dizi senaryolarından çı-

karamazsınız. 

Dilimizdeki atasözü ve deyimlerin yarısından çoğu çok dilli, çok dinli, 

çok uluslu, çok kültürlü  Osmanlı sosyal yapısının ürünüdür. Sadece Ahmet 

Vefik PaĢa‟nın Müntehabât-ı Durûb-ı Emsâl-Atalar Sözü  derlemesinden 

8.000 dolayında kalıplaĢmıĢ söz miras kalmıĢtır. Osmanlı‟nın her Ģeyi iyi, 

atasözlerine gelince  kötü. Çingeneyi kötülüyor, kadını aĢağılıyor, Ermeni 

Rum Yahudi‟yi gâvur görüp küçümsüyor diye. Elbette bu  sözler döneminin 

halk felsefesini yansıtacaktı. Süleymaniye Külliyesi de ,bu sözler de Osman-

lı‟dan bize miras  kalmıĢtır. Mirasın bir kısmını müzelerde koruyor bir kıs-

mını da kullanıyoruz. 

Diğer yandan yabancı dilde öğrenimin yaygınlaĢması, yurt dıĢında öğ-

renim görenlerin çoğalması  sonucu özellikle Ġngilizceden bazı atasözü ve 

deyimler Türkçeye çevrilip kullanıma sokulmaktadır. Ġçlerinde  kelime ke-

lime aktarılmıĢ olanlarının bulunduğunu dil bilenler söylüyorlar. Ben Ġngi-

lizce bilmiyorum. Bu konu  mutlaka incelenmelidir. Osmanlı döneminde 

Arapça ve Farsçadan böyle aktarmalar yapılmıĢtı. O zamanki  ortam fark-

lıydı. ġimdi yanımızda geniĢ Türk dünyası var. Türkiye Türkçesine lehçe-

lerden atasözü ve deyim  aktarmak çok yararlı olur. 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Bilinenlerin yanı sıra yeni atasözü ve de-

yimler doğuyor mu? 

Nail TAN: Atasözü ve deyimler, Türk halk kültürünün en sürdürüle-

bilir dallarının baĢında gelmektedir. Teknoloji, sanayileĢme, ĢehirleĢme, 

iletiĢim, eğitim alanlarındaki baĢdöndürücü geliĢmeler  karĢısında Türkçe-

nin söz dağarcığında zenginleĢme görülmektedir. Yeni deyimlerde ilgili bir 

makalemi Dr.  Doğan Kaya Armağanı‟na gönderdim. Bu konuda siz de bana 

yeni deyimler gönderiyorsunuz. Söz gelimi;  Gaziantepli bir atık kâğıt top-

layıcısının “Ankara‟da atığı katık yapıp geçiniyoruz.” dediğini siz bildirdi-

niz. “Atığı katık yapmak” ne kadar güzel bir deyim. 

Futbol maçları bazı sportif terimlere mecazi anlamlar kazandırmıĢ ye-

ni deyimlerin ortaya çıkmasına  neden olmuĢtur: Tribünlere oynamak, of-

sayta düĢmek, topa girmek, taça atmak, uzatmaları oynamak gibi. 

Yine otomobil kullanmanın, mecazi anlam yükleyip dilimize kazan-

dırdığı deyimler de göze çarpmaktadır: Fren yapmak, gaza basmak, direksi-

yona geçmek, duvara toslamak, kaportayı çizdirmek, geri  vitese almak gibi. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 40 

 

 143 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Türk atasözü ve deyimleriyle ilgili çalış-

malarda bir eksiklik görüyor musunuz? Görüyorsanız sizce neler yapılmalı-

dır? 

Nail TAN: En beğendiğim soru. Siz sormasaydınız, niçin Ģu soruyu 

sormuyorsunuz diye hatırlatacaktım. 

Ġki yıl kadar önce Hacettepe Üniversitesinde eski TDK BaĢkanı ġükrü 

Halûk Akalın Sözlük Bilimi Merkezini kurdu. YÖK, üniversitelerin bazı 

alanlarda uzmanlaĢmasını teĢvik ediyor. Yirmiye yakın üniversiteye uzman-

lık alanı verdi. Bu olaylardan hareket etmek istiyorum. Çünkü, Türkiye‟de 

ne Fransa, Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Bilim-

ler Akademisi ve içinde Dilcilik Enstitüsü  kurma eğilimi var ne de TDK‟yi 

akademiye dönüĢtürme ihtimali. Pandemi, birçok planı altüst etmedi değil. 

O  hâlde kestirmeden gidelim. Mademki paremiyoloji/atasözü bilimi ve fra-

zeiyoloji/deyim bilimi diye bil biliminin iki alt dalı var (sözlük bilimi gibi), 

bu iki dalda da bir üniversitede (Ġstanbul, Ankara DTCF, Marmara Ü gibi) 

bir “Türk Atasözü ve Deyimleri Merkezi/Enstitüsü” kurulabilir. Böyle bir 

merkez veya TDK‟nin yapması gereken baĢlıca çalıĢmalar Ģunlar olabilir: 

1. Türk atasözü ve deyimleri arĢivi (Dünyadaki yazma ve basma eser-

lerin kopyaları dâhil ) 

2. Türk atasözü ve deyimleri uzmanlık kitaplığı 

3. Türk atasözü ve deyimleri bibliyografyası 

4. Bütün arĢiv ve yayınlar taranarak Türk atasözü ve deyimleri katalo-

ğu 

5. Ġlk dört çalıĢmadan sonra çeĢitli seviyelerde atasözü ve deyim söz-

lükleri yayımlanması 

Görüldüğü gibi, konu sanıldığının aksine zor, ekip çalıĢması gerekti-

ren, süreklilik isteyen bir alandır. Bu merkezde/enstitüde görev alanların 

üniversitede derse girme görevlerinin bulunmaması Ģarttır. Zaten yeteri ka-

dar geç kalmıĢız. Bir 50 yıl daha geçerse korkarım herkes ya Ġngiliz ya da 

Arap atasözü ve deyimlerini kullanır duruma gelebilir. 

Zaten dil giderse; vatan, millet, bayrak da gider. 

Dr. Abdullah DEMĠRCĠ: Yararlı bir söyleşi oldu. Türk halk bilimi 

adına teşekkür ederiz. 

Nail TAN: Asıl ben teĢekkür ederim. 79 yaĢındayım. Artık korkma-

dan bazı gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Yeni nesilden ben umutluyum. 

Teknoloji, onları ister istemez dünyadaki geliĢmelere uymaya zorluyor. Ya-

Ģamak için, kendi uluslarını güçlü tutmak isteyeceklerdir. Dil, ulusun kalbi-

dir. Kalp çalıĢmazsa beden ölür. Z kuĢağı, bizim iki ayda yaptığımız iĢi bir 

haftada yapacak donanım, iradeye sahiptir. Hiç Ģüphem yok... 
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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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