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ÖN SÖZ
Topluma kimlik kazandıran, diğer topluluklardan farklılaştırarak millet ya-

pan unsurların başında “millî kültür” yer alır. Millî kültürün temeli de millî dil-
dir. Aynı şekilde; coğrafyayı vatan yapan ve sürekli vatan kılan kalıcı güç de o 
coğrafyayla bütünleşmiş millî kültürdür, edebiyattır, sanattır. “Türk Dilinin ve 
Edebiyatının Yayılma Alanları” demek, Türk dilinin ve edebiyatının beslendiği 
ve seslendiği yurtlar demektir. Türk kültür mührünün vurulduğu yurtlar demektir.

Her şeyin çok hızlı değişip geliştiği içinde bulunduğumuz yüzyılın ortaların-
da, bugün kullanılan 7 bini aşkın dilin yarısının yok olacağı ve bunların yerini İn-
gilizce, İspanyolca, Rusça gibi sürekli yayılan dillerin alacağı yolunda bir öngörü 
bulunmaktadır. Dünyanın belli başlı önemli dilleri arasında yer alan Türkçenin 
bazı kollarının da bu olumsuz gidişten etkilenmesi, hatta kaybolması muhtemel-
dir. Tarihe kayıt düşmek için dilimizin bugün içinde bulunduğu genel duruma bir 
göz atmakta fayda var.

Türkçe;
1. Konuşma dili olarak dünyanın 6. büyük dili;
2. 7 bağımsız Türk devletinde yani Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkme-

nistan, Özbekistan, Kazakistan (Rusça ile), Kırgızistan (Rusça ile) gibi ülkelerde 
resmî devlet dili; 

3. Rusya Federasyonu içinde yer alan 12 özerk bölgede yine Rusça ile, Mol-
dova’ya bağlı Gagavuz Yeri’nde Romence ve Rusça ile, Doğu Türkistan’da Çince 
ile birlikte resmî dil;

4. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Kosova, Finlandiya, Uk-
rayna gibi Avrupa; Irak, İran, Suriye, Afganistan, Moğolistan gibi Asya ülkelerin-
de azınlık veya bölge dili;

5. Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 
Norveç, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Avustralya gibi pek çok dünya ülkesin-
de göçmen dili olarak kullanılmaktadır. Türkçenin bu hâliyle bugün 12 milyon 
km2’lik bir alana yayıldığını görüyoruz. 16.-17. yüzyıllarda bu alanın üç kat kadar 
daha geniş olduğunu biliyoruz.

6. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, Sovyet Rusya’nın Türk ülke ve böl-
gelerine yönelik uygulamalarının bir sonucu olarak bugün 22 ayrı yazı dili ortaya 
çıkmıştır. Bu yazı dilleri Latin, Arap ve Kiril alfabeleriyle yazılmaktadır.



7. Türkçe aynı zamanda güçlü bir sözlü kültür geleneğine dayanmaktadır. 
Deyimler ve atasözleri, düşünce ve gönül birliğimizin ortak köprüleridir. 

8. Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Köroğlu gibi kültürümüzü ve değerleri-
mizi bütünleştiren kahramanlara sahibiz.

9. Gaspıralı İsmail, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Cengiz Aytmatov gibi son 
dönem fikir ve edebiyat adamları bizi yeniden bir ve bütün olmaya çağırıyor.

10. Atatürk gibi fikir ve eserleriyle yolumuzu aydınlatan millî önderlerimiz 
var.

11. Diğer yandan dilimizin yurt tuttuğu Hindistan, Kuzey Afrika, Mısır, 
Doğu Avrupa gibi pek çok ülke ve bölgeden silinip gittiğini, Türkçenin en eski 
yazılı belgelerinin verildiği Güney Sibirya’daki Türk dili kollarından bazılarının 
yok olma sürecine girdiğini, İran gibi sınırımızın dibinde bin yıldan fazla Türk di-
line ve edebiyatına beşiklik etmiş ülke ve bölgelerde bile dilimizin ayakta kalma 
mücadelesi verdiğini de unutmamız gerekmektedir.

Bir “dünya dili” olduğu bu genel tabloda açıkça görülen Türkçenin yaygın-
lığı yanında saygınlığının da büyümesi için bilim adamlarına önemli bir görev 
düşmektedir. “Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları” adını verdiğimiz 
Uluslararası Bilgi Şölenimizin ana amacı; Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri, Özerk 
Cumhuriyetler ve akraba topluluklar başta olmak üzere; Türkçenin konuşulduğu, 
yazıldığı, araştırıldığı ülkeler arasında bir köprü daha kurmak, Türklük bilimi ala-
nında yeni bilgiler üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.

Dünyada Türkçe ve Türk edebiyatı araştırmalarını özendirmek, ilgili bilim 
kuruluşları ve bilim insanları arasında iş birliği sağlamak, yeni araştırmalarla bilgi 
evrenimizi zenginleştirmek ve ayrıca Türkiye’yi ve Erciyes Üniversitesini katı-
lımcılara tanıtmak da “Bilgi Şöleni”nin amaçları arasındadır. Bu amaçlar doğrul-
tusunda yapılan toplantıda tartışılan ana konuları şöyle sıralamak mümkündür: 
Dünyada Türklük bilimi araştırmaları, resmî dil, edebî dil, basın yayın dili ve ağız 
olarak Türkçenin kullanılışı, Türk dünyasının ortak sözlü edebî değerleri, klasik 
dönemde Türk dünyası edebî ilişkileri, Türk dünyasında sınır ötesi şöhret kazan-
mış edebî simalar ve eserler.

Bilgi şöleni’nin hedef kitlesi; Türk dünyasını oluşturan ülkelerin Türklük 
bilimi alanında araştırma yapan, ders veren öğretim üyeleri yanında Rusya, Ja-
ponya, Kore, Gürcistan, Irak gibi kimi ülkelerdeki Türkoloji çalışmaları ile ilgili 
donanıma sahip bilim insanlarıdır. Bilgi Şöleni’ne alanında kendini kanıtlamış, 
önde gelen bilginlerimiz yanında genç araştırmacıların da katılması özellikle teş-
vik edildi.

Bilgi şölenimizin ortaya çıkmasında bize yardımcı olan ve katkıda bulunan 
pek çok gönül dostuna teşekkür borcumuz var. Öncelikle yurt içinden ve yurt 
dışından çağrımıza kulak verip bilgi şölenimize teşrif eden bütün bilim adamları-
mıza teşekkür ediyoruz. 



Ayrıca bizim ulaşamadığımız veya unuttuğumuz pek çok değerli meslekta-
şımızdan da özür dilemek istiyoruz. Şüphesiz konuyla ilgili bütün bilim ve kültür 
çalışanlarımızı burada ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyardık.

Bu bilgi şöleninin gerçekleşmesinde; Türk Dil Kurumu, Erciyes Üniversitesi 
Rektörlüğü, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi, Kayseri Ticaret Odası ve Eras Holding’in katkıları oldu. İlgili kurum ve 
kuruluşların yöneticilerine ve emeği geçen bütün elemanlarına da ayrı ayrı teşek-
kür ediyoruz. 

Düzenleme kurulunda, danışma ve bilim kurullarında katkı sağlayan meslek-
taşlarımız; bilgi şölenimizin başlangıcından sonuna kadar emek ve zaman ayıran 
öğrencilerimiz de teşekkürü hak ettiler.

Sunulan bildiriler kitap bütünlüğünde yayımlanmadığı takdirde, bilgi şöleni 
asıl amacına ulaşamaz. Türklük bilimi alanına önemli bir katkısı olduğunu dü-
şündüğümüz bildirilerin yayımlanarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan TDK 
başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür 
etmeyi de zevkli bir borç biliyoruz.

Yayıma Hazırlayanlar





JAPONCA VE ALTAY DİLLERİ BAĞLANTISI ÜZERİNE

Okan Haluk AKBAY*

Giriş
Japonca, kökeni ve diğer diller ile olan akrabalık ilişkisi kesin olarak çö-

zümlenememiş dillerden biridir. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak gerek batılı 
gerekse Japon dil bilimciler tarafından, Japoncanın kökenine ilişkin çeşitli teori-
ler ileri sürülmüşse de bu teorilerden hiçbiri kesinlik kazanmamıştır. Japonya’nın 
coğrafi olarak Asya kıtasından denizle ayrılmış olması ve eski devirlere ışık tuta-
bilecek yazılı kaynakların son derece az oluşu, bu konudaki çalışmaların kesin bir 
sonuca gitmesini engelleyen başlıca unsurlar olmuştur. 

Japoncanın kökeni konusundaki görüşler
Japon dil bilimci Kamei, Nihongo Keitôron No Michi (Japoncanın Köken 

Tezi Tarihi) isimli çalışmasında Japoncanın kökeniyle ilgili olarak ileri sürülen 
tezleri başlıca dört gruba ayırmaktadır (Kamei, 1973): 

1. Japoncanın Kuzey Asya dilleri ile akrabalığına ilişkin tezler
(Bu teze göre, Japonca gibi kökeni tam olarak saptanamamış bir dil olan Ko-

recenin de Altay dil grubuna dâhil olduğu kabul edilmektedir. Bu tez bir yandan 
Japonca ile Korece arasında ilişki kurmaya çalışırken diğer yandan da Japonca 
ile diğer Altay dilleri arasında bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Japoncanın, Japon 
adalarında konuşulan diğer diller olan Ainuca ve Ryûkyû dili ile akrabalık ilişkisi 
de bu bağlamda ele alınmaktadır. )

2. Japoncanın Güney Asya dilleri ile akrabalığına ilişkin tezler
(Bu tez içinde Japoncanın Malay-Polinezya, Tibet-Burma ve Okyanusya dil-

leri ile olası akrabalık ilişkisi incelenmektedir.)
3. Japoncanın Hint-Avrupa dilleri ile akraba olduğu tezi
4. Diğer tezler: Geçmişte ortaya atılan ve günümüzde taraftar bulmayan Ja-

poncanın Eski Yunanca, Eski Farsça, Baskça, Sümerce, Hititçe... vb. gibi diller ile 
akraba olduğuna yönelik tezler.

*  Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi. hakbay@erciyes.edu.tr
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Bu tezlere ek olarak, özellikle son yıllarda büyük ilgi gören, Japoncanın bir 
üst katman (superstratum) Altay dili ile bir alt katman (substratum) Polinezya 
dilinin kaynaşmasından oluşan bir hibrid (karma) dil olduğu tezini de eklemek 
mümkündür. Bu teze göre Japonca, gerek Kuzey Asya gerekse Güney Asya dil 
özelliklerini bir arada barındıran bir “Altaik-Polinezya” dili olarak kabul edil-
mektedir. 

Japoncanın kökenine ilişkin ilk çalışmaları gerçekleştirenler Avrupalı dil bi-
limciler olmuştur. Alman dil bilimci H. J. Klaproth, uzun bir süre Asya’da kalarak 
çeşitli Asya dillerinin sözcük yapılarına dair örnekler toplamış ve bu çalışmasını 
1823 yılında Asia Polyglotta adı altında yayımlamıştır. Klaproth bu çalışmasında, 
Japoncanın dil bilgisel özelliklerine de değinmiş ve Japoncanın Ural-Altay dil 
grubu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Japonca ile Ural-Altay dil grubunun akrabalığına ilişkin ilk sistematik çalış-
ma ise Klaproth’dan yaklaşık otuz yıl sonra Avusturyalı dil bilimci A. Boller tara-
fından yapılmıştır. Boller, Nachweiss, dass das Japanische zum Ural-altaischen 
Stamme gehört (Japoncanın Ural-Altay Dil Grubuna Ait Olduğunun Kanıtı) isimli 
çalışmasında, Japonca ile Ural-Altay dilleri arasındaki gramer ve sözcük yapıla-
rındaki benzerlikleri incelemiştir. Boller’in ortaya koyduğu bulguları başlıca beş 
noktada özetlemek mümkündür (Boller, 1857): 

1. Japoncada sözcük kökü (ünlü kaymaları hariç) bir ünlü ses içermektedir.
2. Japonca sözcüklerdeki adsal eklerin büyük çoğunluğu, Ural-Altay dille-

rinde olduğu gibi, çekim amacıyla kullanıldığında özgün anlamlarını kaybetme-
mektedir.

3. Gerek Japonca gerekse Ural-Altay dillerinde ad ve eylemler arasında kesin 
bir çizgi çizmek mümkün değildir.

4. Birtakım sorunlu noktalar bulunmakla birlikte, Japonca ve Ural-Altay dil-
lerinin temel sözcük varlığındaki fonetik benzerlikler göze çarpmaktadır.

5. Söz dizimsel açıdan Japonca ve Ural-Altay dilleri arasında önemli benzer-
likler bulunmaktadır.

Sonraki yıllarda, J. Hoffmann (1867) ve H. Winkler (1894, 1909) gibi dil 
bilimciler de Japoncayı bir Ural-Altay dili olarak kabul ederek çalışmalarıyla Bol-
ler’i desteklemişlerdir. Fakat söz konusu çalışmalar, bu konudaki araştırmalara 
ışık tutmakla birlikte tam bir başarı sağlayamamıştır. 

Bu döneme ait bir diğer önemli çalışma İngiliz dil bilimci G. W. Aston’un 
1879 yılına ait A Comparative Study of Japanese and Korean Languages (Japon-
ca ve Korece Dillerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması) isimli eseridir. Aston, bu 
çalışmasında Japonca ve Koreceyi fonetik, dilbilgisi ve ifade özellikleri olmak 
üzere üç farklı açıdan karşılaştırmıştır. Aston, ağırlıklı olarak iki dil arasındaki 
fonetik benzerlikleri vurgulamış ve bu dillerle Ural-Altay dil grubu arasında bir 
bağlantı kurmaya çalışmıştır.
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Avrupalı meslektaşlarının tersine Japon dil bilimciler uzun bir süre Japonca-
nın kökeni konusuna eğilmemişlerse de, 1908 yılında K. Fujioka, Ural-Altay dil-
lerinin on dört karakteristik özelliğini belirleyerek Japoncanın bir Ural-Altay dili 
olduğu görüşünü savunmuştur. Fujioka’nın belirlemiş olduğu özellikler şunlardır: 

1. Sözcük başına ünsüz ses grubu gelmez.
2. Sözcük başında /r/ fonemi bulunmaz.
3. Ünlü ses uyumu vardır.
4. Belirtme ögesi (artikel) yoktur.
5. İsimlerde cinsiyet yoktur.
6. Eylem çekimleri, eylem sonuna ulanan ekler ile gerçekleştirilir.
7. Çok sayıda eylem çekimi vardır.
8. Ad tamlamaları, ad sonuna getirilen ilgeçlerle ifade edilir.
9. İlgeçler sözcüklerin önünde değil, sonunda yer alır.
10. İyelik ifadelerinde “sahip olmak” eylemi yerine çoğunlukla “var” ifadesi 

kullanılır.
11. Karşılaştırma ifadelerinde, karşılaştırma sıfatı yerine ismin çıkma duru-

mu kullanılır.
12. Soru tümcelerinde soru ilgeci tümcenin sonuna gelir.
13. Bağlaçlar çok sık kullanılmaz.
14. Tamlayan tamlanandan, nesne eylemden önce gelir.
1924 yılında Finli dil bilimci G. J. Ramstedt’in Ural-Altay dil grubunu 

“Ural” ve “Altay” olarak iki kola ayırarak konuya yeni bir yaklaşım getirmesi, 
genel olarak Ural-Altay dil bilim çalışmalarının yanı sıra Japoncanın kökenine 
ilişkin çalışmalara da farklı bakış açıları kazandırmıştır.

1932 yılında, iki genç Japon dil bilimci T. Ikekami ve H. Arisaka, 8. yy.’a ait 
Japoncanın en eski yazılı kaynaklarında /ki/, /hi/, /mi/, /ke/, /he/, /me/, /ko/, /so/, /
to/, /no/, /yo/, /ro/ hecelerini yazılı olarak ifade etmek için iki ayrı hece sistemine 
başvurulduğunu ve bu iki ayrı hece sisteminin farklı ünlü sesleri ayırt etmek için 
kullanıldığını ispatlamışlardır. Böylelikle Altay dillerinin en önemli ortak özellik-
lerinden biri olan ve günümüz Japoncasında bulunmayan ünlü ses uyumunun, 8. 
yy. Japoncasında bulunduğu ortaya çıkmıştır. Eski Japoncada ünlü ses uyumunun 
olduğunun anlaşılması, Kuzey Asya dil teorilerini zayıflatan en önemli unsurlar-
dan birini ortadan kaldırmıştır. Eski Japoncanın yanı sıra Eski Korecede de ünlü 
ses uyumunun bulunduğunun ispatlanması, Japonca-Korece-Altay dilleri ilişkisi-
ne yönelik çalışmalara yeni olasılıklar kazandırmıştır.

1930’lardan 1950’li yıllara kadar yaklaşık yirmi yıllık bir süre boyunca, İkin-
ci Dünya Savaşı’nın da etkisiyle, Japoncanın kökenine dair kayda değer bir ça-
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lışma yapılmamıştır. 1950’li yılların başındaysa Japoncanın kökeni konusu Japon 
dil bilimciler tarafından tekrar ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle Kindaiichi’nin 
başını çektiği ve Matsumoto, Hattori, Kamei ve Ohno gibi dil bilimcilerden olu-
şan bir grup, o zamana değin bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların ciddi bir şekil-
de gözden geçirilmesi gerektiğini, Japoncanın kökeni konusunun aynı zamanda 
Japon halkı ve kültürünün oluşumuyla da yakından ilgili bir konu olduğunu vur-
gulamışlardır. 

Japoncanın kökeniyle ilgili çalışmalarıyla kendinden oldukça söz ettiren 
önemli bir isim S. Ohno’dur. Ohno (1957, 1980a, 1980b, 1982), Japoncanın kö-
keni konusunu arkeolojik ve antropolojik verileri de kullanarak aydınlatmaya 
çalışmıştır. Ohno’ya göre, Jômon döneminde (MÖ 10.000) Japon adalarında Po-
linezya dilleriyle aynı özellikleri taşıyan bir dil konuşulmaktaydı. Yayoi dönemin-
deyse (MÖ 3. yy.-MS 3. yy.) Asya kıtasından Yayoi kültürüyle birlikte, Altay dil 
özelliklerini taşıyan ve ünlü ses uyumuna sahip bir dil de Kore yarımadası üzerin-
den Kyûshû bölgesine girmiştir. Bunun sonucunda Kyûshû, Shikoku ve Honshû 
bölgelerinde 8. yy. Japoncasına çok benzeyen bir dil doğmuştur. Ohno, bu dili 
“Primitif Japonca” olarak adlandırmaktadır. 

1978 yılında Yasumoto, ABD’li dil bilimci Swadesh’in geliştirmiş olduğu 
Glottokronoloji (Glottochronology) metodunu kullanarak Japonca ile bazı Asya 
dillerindeki temel sözcüklerin benzerlik oranını incelemiş ve elde ettiği sonuç-
lardan yola çıkarak Japoncanın dört katmanlı bir dil olduğunu ileri sürmüştür. 
Yasumoto’nun teorisine göre, günümüzden 6000 yıl önce bir Altay dili üzerine 
Endonezya-Kamboçya dil grubundan bir dilin yerleşmesiyle çift katmanlı bir dil 
oluşmuştur. MÖ 2-3. yy.’larda ise Burma dil grubuna ait bir başka dilin, pirinç 
kültürüyle birlikte Japon adalarına girmesiyle Japonca üç katmanlı bir dil hâlini 
almıştır. Yasumoto, Çincenin Japonca üzerindeki etkisini ise dördüncü katman 
olarak değerlendirmektedir. 

Japonca ve Altay dilleri bağlantısını çözümleme bağlamında, Japonca-Ai-
nuca karşılaştırmalı dil bilim çalışmaları da önemli bir yer tutmuştur. Japon ada-
larının yerel halklarından Ainuların dili, dil bilimcilerin büyük ilgisini çekmiş ve 
Ainu dili çoğunlukla Japonca ve Altay dilleri bağlantısını sağlayacak kayıp halka 
olarak değerlendirilmiştir. 

Japon dil bilimci Hattori, daha önce Japonca-Ainuca ilişkisini inceleyen 
Chamberlain ve Kindaichi’nin çalışmalarını tekrar ele almış, ayrıca Ainuların yo-
ğun olarak yaşadığı Hokkaidô bölgesinde uzun bir süre kalarak Ainuca üzerine 
bir dizi önemli çalışma yapmıştır. 1957 yılına ait Ainugo No Kenkyû Ni Tsuite 
(Ainuca Araştırmaları Üzerine) isimli çalışmasında Hattori, Japonca ve Ainuca 
arasındaki ortak noktalara dikkat çekerek bir “Japonca-Ainuca-Korece” bağlantı-
sı kurmaya çalışmıştır. Teorisinde çok sayıda sözcük karşılaştırmasından yararla-
nan Hattori, örneğin Ainucadaki “kur” (gölge), “niskur” (bulut), “kunne” (kur+-
ne) (siyah), “ekurok” (karanlık) gibi sözcüklerin kökünün “kur” olduğunu, bunun 
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Japoncadaki “kuroi” (siyah), “kurai” (karanlık), “kureru” (kararmak/batmak) 
sözcüklerindeki “kur” ile hem telaffuz hem de anlam yönünden büyük benzerlik 
gösterdiğini ileri sürmüştür. 

Hattori, Ainucanın yaklaşık 10.000 yıl önce Altay dil grubundan ayrıldığını, 
daha sonra ise Japonca ve Korecenin Altay dillerinden ayrılarak bağımsız birer dil 
olarak şekillendiğini savunmuştur (Hattori, 1957). 

Yine bir başka önemli Ainuca uzmanı olan Patrie de Ainucanın Altay kökenli 
bir dil olduğu sonucuna varmış ve 1982 yılında Altay dil grubu içerisinde bir “Ai-
nuca-Japonca-Korece” alt grubunu önermiştir.

Görüldüğü üzere Japoncanın kökenine yönelik çalışmalar, ağırlıklı olarak Ja-
poncanın bir Altay dili olduğu savından hareketle yürütülegelmiştir. Ne var ki, bu 
konuda yapılan çok sayıdaki çalışmaya karşın Japonca ve Altay dilleri arasında 
kesin bir akrabalık ilişkisini kurmayı engelleyen ve henüz çözümlenememiş bazı 
sorunlu noktalar bulunmaktadır.

Sonuç
Günümüzde yürütülmekte olan çalışmaların ise daha çok Japoncanın bir hib-

rid dil olduğu tezi merkezli olarak sürdürüldüğü söylenebilir. Bu konudaki çalış-
malar gerek Kuzey Asya gerekse Güney Asya dil ve kültürleriyle bağlantılı olarak 
devam ettirilmektedir. İleriki yıllarda da bu çalışmaların sürdürüleceği ve eski 
çalışmaların da tekrar değerlendirilerek yeni sonuçlara ulaşılacağı beklenebilir. 
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19. YÜZYILDA GÜRCÜ OZANLARININ YARATICILIĞINDA DİL 
ÖZELLİKLERİ VE OSMANLI TÜRKÇESİNİN ETKİSİ

Gülnare ALİYEVA* 

Giriş
Hiç tesadüfi değildir ki M. Y. Lermontov, Azerbaycan Türkçesini Kafkasya’nın 

anahtarı olarak adlandırmış ve ana dilimizle bağlı şu fikirleri seslendirmiştir: “Ta-
tarca (bu sözle Azerbaycan Türkçesini kast ediyordu - G. A.) öğrenmeğe başladım. 
Bu dil burada ve genel olarak Asya’da Avrupa’daki Fransızca kadar önemli dildir.” 
(Lermontov 1937, 103)

19. yüzyılda Azerbaycan Türkçesinde yazıp yaratmış Gürcü şairlerinin yara-
tıcılığının esaslı araştırılması Prof. Dr. Valeh Hacılar’a aittir. Kullandığımız tüm 
örnekler Valeh Hacılar’ın araştırmasından alınmıştır. 

Edebiyat ve müziği halklar arasında manevi köprü olarak kabul edersek zan-
nımca yanılmamış oluruz. Ozan yaratıcılığı halk edebiyatının o kadar zengin bir 
dalıdır ki, burada şiirle müziğin kavuşmasına tanık oluyoruz. Azerbaycan-Gürcü 
edebî ilişkileri ozan yaratıcılığında da kabarık şekilde kendini gösteriyor. Ozan Şi-
vğa (Luka Beridze), Ozan Sandro Zedginidze, Ozan Zeyin (Topo Beridze), Ozan 
Miheyil Zazadze, Ozan Kemali, Sefil Lado, Ozan Ruhani (İosib Beridze) 19. yüz-
yılda Azerbaycan Türkçesiyle yazıp yaratan Gürcü ozanlarıdır. Onların yaratıcılığı-
nı izlediğimizde burada dil açısından Osmanlı Türkçesinin de etkisini görmekteyiz. 
Doğal olarak bu da ozan ve şairlerin sözü geçen devirde sınır bölgede -Gürcistan’ın 
güneybatı kısmında- yaşayıp yaratmaları ile alakadardır.

1. Fonetik özellikler
Ozan yaratıcılığında, dil açısından Osmanlı Türkçesinin etkisi, leksik ve mor-

folojik özelliklere nispetle fonetik özellikler oldukça az dikkat çekmektedir. Şöyle 
ki, rastlanan birkaç özellikten biri m sesi yerine b sesinin kullanılmasıdır. m sesi ye-
rine b sesinin kullanılması tarihen devam eden bir süreçtir. Şahıs zamirlerinde tekil 
birinci şahsı ifade eden en eski biçim, çağdaş Türk ve Gagavuz dillerinde rastlanır. 

* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Dilcilik Enstitüsü Türk Dilleri Şubesi. (gulnara.
fakhraddin@gmail.com)
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Sandro der, bunu da söyledi benden
Bir gün gurumadı didelerimiz
(Ozan Sandro)
Muharrem Ergin, Eski Türkçenin başlarında iken uzak benzeşme ile bu zami-

rin men şeklinin de ortaya çıktığını belirtiyor (Ergin 1967, 252).
İlginç olan dil özelliklerinden biri de ses yer değişmesi yani metatez hadise-

sidir. Bu fonetik hadise Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinin farklılığını 
belirten özelliklerdendir. Metatez, kelimenin terkibindeki seslerin birbiriyle yeri-
ni değişmesine denir. Şiirlerde iki kelimede, “kirpik” ve “yaprak” kelimelerinde 
buna rastladık. Şöyle ki, Azerbaycan Türkçesinde kiprik ve yarpag şeklinde kul-
lanılmasına rağmen şiirlerin dilinde Türkiye Türkçesinde kullanıldığı gibi kirpik 
ve yaprak şeklinde kullanıldığının şahidi oluyoruz:

Tomurcug ellidi, bedir üzlüdü, Dilim yaprak oldu, dodağım gabag,
Bülbül avazlıdı, şahin gözlüdü, Yetiş imdadıma, hey ata Mövlam,
Büllur buhaglıdı, şirin sözlüdü, Ya Xıdırı yolla, ya özün yetiş,
Kirpik oxu, qelem gaşı getirdim. Niye gec yetişdin niyata, Mövlam.
        (Ozan Şivğa)

3. Leksik özellikler
Ozanlar halk dilinde yazdıklarından doğal olarak onların şiir dili de sade ve 

akıcı olmuş, o devirde Arapça ve Farsça kelimelerden, izafet birleşmelerinden 
uzak olmuştur. Bunun için asırlar geçmesine ve pek çok ıslahata rağmen Osmanlı 
Türkçesinde ozan yaratıcılığında bulunan kelimeler, çağdaş Türkiye Türkçesinde 
bugün de yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin: 

Didarızdan doymaq olmaz əfəndim, 
Sanmayın sizlərdən, keçər, gedərəm; 
Şivğayi der, gəldik sizin ellərə, 
Əski dövran daha keçməz əllərə. 

Dəli könül, sənə nəsihət verəm, 
İncitmə kimsəyi bedava yerə; 
Qardaşlarım almış ələ baltanı, 
Budanacaq dal mən oldum, ağlaram. 

Aynan günün arasında xalq olmuş, 
Yusif Zuleyhaya eşi gətirdim; 
Öksüzün yarası dərin olanda, 
Kimsə neştər vurub onu deşərmi? 
 Şivğa 
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Dala dönər bülbül təki dilimiz, 
Bir gün bayqu ötər odalarımız 
 Aşıq Sandro

Pek təmiz tarladır, heç yoxdur harcı, 
Ağılım çıldırdım, unutdum Murci. 
 Səfil Lado

Gürcü ozanların şiirlerinde dikkati çeken dil özelliklerinden biri, dilin leksik 
meselesidir. Şöyle ki, Azerbaycan Türkçesinde yazılan bu şiirlerin dilinde Türki-
ye Türkçesinde kullanılan bir sıra ifadelere yer verilir. Örneğin: rüzgâr, yağmur, 
eş, köy, dal, para, aptal, buçuk, durak, misali, oda, nasıl, altun, eski, kolay gibi 
kelimeler; aramak, şaşmak, çalmak, yapmak, bulmak, sakınmak gibi fiiller Azer-
baycan Türkçesinde kullanılmamasına rağmen Gürcü ozanların şiirlerinin dilinde 
pek yaygındır. Hatta bir durumu da belirtmemiz gerekir ki, bazı kelimeler Azer-
baycan Türkçesinde farklı anlam taşısalar da şiirlerde Türkiye Türkçesinde ifade 
ettikleri manayı bildirirler. Şiirlere bakalım:

Durak - dayanacag 
Salma sen tehleden, adı-sanımdan,
Düşmenime garşı durağım menim 

Kolay - asan. Golay şeklinde rastlanır. Bu da k>g ses değişmesiyle ilgilidir. 
Azerbaycan Türkçesinin bazı ağızlarında golay şeklinde kullanılmaktadır. 

Şivğayi söyler halını,
Ezrayil kesmış yolumu,
Bir gün budar gollarımı,
Ölüm golaylanacagdır

Köy - kend
Dedim, köylüm, sene yazı pozulmaz,
Daşdan meze gılıb şire süzülmez,
Sökülmüşdür pillekanım, düzülmez,
Agibet sökülür senin ucundan.
 Ozan Ruhani

Para-pul
Bölüşür parası, pulu Xırtızın

Rüzgâr - külek 
O rüzgârdır, axar, durmaz, yorulmaz,
Aynan-gündür, töremesi görünmez,
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O torpagdır, heç gün-ayı sorunmaz,
Her yerde bularam men, İsfahanlı.
 Ozan Şivğa
Yağmur - yağış 
Yağmur böceyidir, onun dizi yok,
Her yerde bularam men, isfahanlı

3.1. Fiiller
Türk dillerinde fiil leksik - semantik özelliklerine, rengârenkliğine, katego-

rilerle zenginliğine göre diğer kelime türlerinden oldukça farklıdır. Fiiller aynı 
zamanda Türk dillerini diğer dillerden farklı kılan esas kelime türüdür. Ozanların 
yaratıcılığında da fiiller özel yer tutmaktadır. Burada da Osmanlı Türkçesinin et-
kisi görülmektedir. Şöyle ki, birçok fiiller kullanılıyor ki, onlar bahsi geçen de-
virde yalnız Osmanlı Türkçesinde kullanılmış, aynı zamanda Azerbaycan Türkçe-
siyle yazan ozanların şiirlerine de yansımıştır. Bu fiillerden bazılarına örneklerle 
dikkat çekelim:

Aramak - axtarmag
O nedir ki, yarası var, ağzı yoh?
O nedir ki, gövdesi var, gözü yoh?
O nedir ki, buynuzu var, dizi yoh?
Ara ki, bulasan sen, nahçıvanlı. 
 Ozan Şivğa

Bulmak - tapmag
Şivğa, bulamadım men niyyetimi,
Beş kere getirdim salâvatımı,
İnden bele bulsam salamatımı,
Ne yaşasam bu ömrüme kar deyil. 
 Ozan Şivğa

Çalmak - 1. oğurlamag, 2. ifa etmek. “Çalmak” kelimesi Azerbaycan Türk-
çesinde de kullanılmaktadır. Fakat Türkiye Türkçesinden farklı olarak bu kelime-
nin Azerbaycan Türkçesinde yalnız bir anlamı vardır. Çalmak herhangi bir müzik 
aletiyle sanat ifa etmek anlamında kullanılır. İlginç olan şu, şiirde Azerbaycan 
Türkçesinde kullanılan manada değil, Türkiye Türkçesinde kullanılan birinci ma-
nada kullanılır. 
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Felek, meni etme bu derd gülücü,
Gul Şivğayam, meni goyma zarıcı,
Hele elimdedir gencliyin ucu,
Eyer ömrümden gün çalmadım ise. 
 Ozan Şivğa

Duymak - eşitmek. Ozan Zeyin ile Ozan Şivğa deyişmesinde bu kelimeye 
rastlıyoruz. Azerbaycan dilinde duymak fiili başka anlamda kullanılır, mecazi 
olarak anlamak, hissetmek manalarını ifade eder ve kullanış açısından da pek 
yaygın değildir. Deyişmede ise bugün Türkiye Türkçesinde kullanıldığı anlamı 
taşımaktadır.

Duysa sevdicekim xub avazımı,
Belke sazı sözü ferehlendirir. 
 Ozan Zeyin

Sakınmak - çekinmek 
Şivğanın sözü toxunmaz,
Deli govğadan sakınmaz,
Bedövlet oğul okumaz,
Min kere çek cız öyünde. 
 Ozan Şivğa

Şaşmak - teeccüblenmek.
Sandro der, şaşaram dünya işine
Ölen ölür, galan tamaşa eyler.
 Ozan Sandro

Cennet yolu bir ceddedir, şaşar mı?
 Ozan Şivğa

4. Morfolojik özellikler
19. yüzyılda Azerbaycan Türkçesinde yazan, Gürcü ozanların şiirlerinde 

morfolojik olarak Osmanlı Türkçesine ait özellikler görüyoruz. Daha çok ismin 
yükleme hâlinde, zamirlerin kullanılmasında, fiil zamanlarının, özellikle fiil za-
manlarının olumsuzunun çeşitli kullanılma biçimlerinde, soru edatlarının çeşitli 
şekillerde ifadesinde görülen özellikler dikkat çekmektedir. 

Azerbaycan Türkçesinde ismin yükleme (akuzatif) hâlinde -ı, -i, -u, -ü veya 
-nı, -ni, -nu, -nü ekleri kullanıldığı hâlde; şiirlerde Türkiye Türkçesine özgün -yı, 
-yi, -yu, -yü eklerine rastlanır:
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Bu dünyayı var eyleyen beş güne, 
Bir şefaget yetir men tek düşgüne. 

Meclise varanda boylanar naçar, 
Geriyi beyenmez, ireli gaçar.
   Ozan Şivğa

18. yüzyıla kadar mevcut olan yazılı malzemelerin dilinde sesli ile biten 
isimler yükleme (akkuzatif) hâl ekinden önce kaynaştırıcı n sesi ile beraber y se-
sini de kabul etmiştir. 18. yüzyıldan sonra y ile n unsurlarının tenasübü tamamen 
değişmiştir (Mirzezade 1990). 

Hâlbuki bu özellik Azerbaycan dilinin bazı ağızlarında gözlenen dil özelliği-
dir (Şiraliyev 1968, 139). Şöyle ki, Azerbaycan Türkçesinin Gazah ağzında, Ba-
kü’nün Gobu ve Güzdek ağızlarında ünlü ile biten kelimeler yükleme (akuzatif) 
hâlinde -yı, -yi, -yu, -yü eklerini kabul eder. 

Gürcü ozanların şiirlerinde birer birer şeklinde kullanılan üleştirme sayı sı-
fatlarına rastlıyoruz:

Bele tarla terif olmaz diliynen,
Birer birer aşlamışlar eliynen
Suvarmışlar şerbetiynen, baliynen,
Nar kimi gırmızı denin sahavı.
   Sefil Lado

F. Zeynalov, Azerbaycan Türkçesinde -ar, -er biçimli üleştirme sayı sıfatına 
rastlanmadığını yazıyor. Daha sonra belirtiyor ki, yalnız bir kelimede (birer) bu 
hâl vardır ki, o da yalnız beraber kullanılarak (birer birer) zarf kategorisine dâhil 
olur (Zeynalov 2008, 140).

Ozan şiirlerinde Türkiye Türkçesine özgün “kendi” (öz) dönüşlü zamiri ve 
“nasıl” (nece) soru zamiri kullanılmıştır. 

On beşde göresen ayın bedrini, 
Könül bilecekdir kendi sedrini
   Mixail Zazadze

Surayi, ey halın nasıl? 
   Ozan Surayi

Fiil zamanlarının ifadesinde de Osmanlı Türkçesinin etkisi görülmektedir: 
deyer yerine der, oxuyardım yerine okurdum, vermerem yerine vermem, bilme-
rem yerine bilmem gibi olumlu, aynı zamanda olumsuz şekillerine rast gelinir. 
Geniş zamanın soru şeklinin de (ötermisen, açarmısan, yeternisen, keçermisen 
vs.) Osmanlı Türkçesinde olduğu gibi kullanılması Türkçenin etkisi gibi değer-
lendirilmelidir. 
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Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde fiil zamanlarının soru biçiminin meydana 
getirilmesi, soru tonlaması ve aynı zamanda soru edatlarıyla gerçekleşir. Bura-
da aynı zamanda dikkatimizi kelimede eklerin sıralanması konusuna yöneltmek 
isteriz. Çünkü Azerbaycan Türkçesinde mI edatı her zaman kelimenin sonunda, 
fiillerde zaman ve şahıs sonluklarından sonra (tüm ekler bittikten sonra) kullanı-
lır. Türkiye Türkçesinde mI edatı zaman ve şahıs sonlukları arasında görülür. Şi-
irlerde Osmanlı Türkçesine ait soru biçiminin yaygın olduğunun şahidi oluyoruz:

Zalım felek, men bu derdi çoh çekdim,
Dedim ötermisen, dedi ki, yoh, yoh.
İki apaşinen hoşdaflıh etdim,
Dedim yetermisen, dedi ki, yoh, yoh.
Cennet libasının birin biç mene,
Gem eylerem, gem karvanı köç mene,
Gırh gapıdan birisini aç mene,
Dedim açarmısan, dedi ki, yoh, yoh. 
 Ozan Şivğa

Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde kesin olmayan gelecek zamanın (geniş za-
man) olumsuzunda tekil birinci şahıs -mar, -mer ekiyle oluşur. Çağdaş Türkiye 
Türkçesinde ise bu makamda -mam, -mem biçimi kullanılır. Türkiye Türkçesinin 
dışında Başkurt, Kazan Tatar ve Gagavuz Türkçelerinde rastlanmaktadır. Azer-
baycan Türkçesiyle yazan Gürcü Ozanlarının yaratıcılığına dikkat edildiğinde 
kesin olmayan gelecek zamanın olumsuzunda tekil birinci şahısta -mar, -mer eki 
değil, -mam, -mem biçiminin kullanıldığına şahit oluyoruz:

Daş olaydım, döşeneydim yoluna,
Menim olsan, vermem dünya malına,
Altun gatlı sarılaydım beline,
Yeriyende çagıl-çugul eylesin... 
 Ozan Şivğa

Bu zaman biçiminin tekil birinci şahıs olumsuzu -man, -men (-marın, -merin) 
ve -am, -em eklerinin birleşmesinden meydana gelen -manam, -menem biçimiyle 
de oluşur; Örneğin:

Gul Şivğayam, söylemenem yalanı, Babayi aşıgam, ganın tökerem,
Pis gonşular, vallah, verdi talanı, Bedenin yıxaram, burcun sökerem,
Gardaşlarım almış ele baltanı, Gayananın gızın men de öperem, 
Budanacag dal men oldum, ağlaram. Yemenem çöregin, duza gözüm yoh.
 Ozan Şivğa
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Bu eke nadiren Ortaçağ Azerbaycan şairlerinin şiirlerinde de rastlıyoruz:

Şikâyet eylemenem dilberin cefasinden
Onun cefası mana yekdurur vefasinden
 Nesimi

Bes bilmem ki, resmi-vefa kimden ökrenir
 Hetayi

İnden bele ölsem, arzu çekmenem
Şükr allaha, arzumana yetmişdim
 Vagif

-manam, -menem biçiminin tekil birinci şahsının ifadesine Van ili ve yöresin-
de yaşayan Türklerin dilinde de rastlanır:

Sallanıram getemenem
Men seni unutmanam 
 A. Caferoğlu
Burada getemenem “gitmem”, unutmanam “unutmam” anlamlarını ifade eder.
Bildiğimiz üzere, çağdaş Azerbaycan Türkçesinde şimdiki zamanı meydana 

getiren -ır, -ir, -ur, -ür eki ve kesin olmayan gelecek zamanı meydana getiren -ar, 
-er eki çağdaş Türkiye Türkçesinde geniş zaman biçimini yapmaya hizmet eder. 

Cümlede -ar, -er ekinin ır, -ir, -ur, -ür eki yerine kullanılabilmesi Azerbaycan 
Türkçesinde üslup özelliği sayılır. Bazen şimdiki zaman biçimi, kesin olmayan 
gelecek zaman biçiminin yerine kullanılır. Aşağıdaki mısralarda gelecekte yapı-
lacak veya muhtemel olan hareket şimdiki zaman eki ile ifade olunmuştur. Diğer 
anlamıyla biler, sepiler, tapılar yerine bilir, sepilir, tapılır kullanılmıştır. 

On beşde göresen ayın bedrini,
Könül bilecekdir kendi sedrini, 
Zarlah olan bilir zerin gedrin,
Gemsiz üçün dünya yansa gan deyil. 
 Mihail Zazadze
O yağmurdur, göyden yere sepilir,
O addır ki, her insanda tapılır. 
 Ozan Şivğa

Fakat gördüğümüz gibi burada üslup özelliği değil, Osmanlı Türkçesinin ku-
rallarına uygun şekilde tek heceli bil- fiili -er değil, -ir ekini kabul etmiştir. Ozan 
şiirlerinde bu yer değişmelere çok rastlanır.

-a, -e eki kabul etmiş esas fiille bilmek fiilinin birleşmesinden meydana ge-
len fiillerin olumsuzunun -amma, -emme biçiminde ifadesi, yalnız Azerbaycan 
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Türkçesinin Batı grubu ağızlarında gözlenilir. Konuşma dilinde bu tür ifadele-
rin kullanılması gramatik kuralların bozulmasına yol açar. Örneğin, yaza bilmir 
yerine yazammır, gele bilmedi yerine gelemmedi şeklinde kullanılır. Azerbaycan 
Türkçesinden farklı olarak Türkiye Türkçesinde -amma, -emme şeklinde değil, 
-ama, -eme şeklinde ifade edilir ve bu edebî dil kuralı sayılmaktadır. Ozanların 
şiirlerinde de bu biçim kullanış pek yaygındır:

Bir tüfengdir, bir saz, bir de köhlen at,
Bu üç şeyden alammadım men murat,
Şivğayi der sen gal burda amanat,
Çürümeye men yeterem, sazımcan. 
 Ozan Şivğa
Yayım çekemmezsen, ağırdı yüküm, 
Deryada tükenmez balıqdı köküm 
 Ozan Kemali

Bazen kelimelerin aynı şiirde paralel olarak kullanıldığını görüyoruz. Ör-
neğin: “Ten sıxıldı, can dayandı; Bölüşür parası, pulu Xırtızın; İlogil de düşmüş 
öz inadına, Xeyli düşünübler kendi kendine (Ozan Şivğa)”; “Misafir gonagdan 
miller tökülsün (Ozan Kemali)” vesaire, bu veya diğer mısralardan gördüğümüz 
gibi aynı dörtlüklerde bir sözün paralel olarak hem Azerbaycan Türkçesinde hem 
de Osmanlı Türkçesinde olan varyantları kullanılmıştır.

Sonuç
19. yüzyılda Türkçe şiirler yazan Gürcü ozanlarının tüm şiirlerinde Azerbay-

can ve Türkiye Türkçesinin özellikleri iç içe geçmiş durumdadır. Özellikle Gür-
cistan’ın güneybatısında yaşamış olan Gürcü ozanların dilinde Osmanlı Türkçesi 
etkileri daha yoğundur.
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RUS TÜRKOLOJİSİNDE EDEBÎ DİLLER MESELESİNİN ORTAYA 
KONULUŞU VE İŞLENİŞİ

Minara ALİYEVA*

Giriş
Rus Türkolojisinin gerek Sovyet devrinde (1917-1991) gerekse Sovyet ön-

cesi ve sonrası döneminde edebî dil meselesi zaman zaman gündeme gelmiş, bu 
mesele ile ilgili önemli düşünceler ortaya atılmış, sınıflandırmalar yapılmış, Türk 
edebî dillerinin tarihi ve çağdaş durumu üzerine araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 
Özellikle W. Radlof’un, S. E. Malov’un, A. N. Samoyloviç’in N. A. Baskakov’un, 
A. N. Kononov’un, N. K. Dmitriyev, İ. V. Stebleva’nın, D. M. Nasilov’un, G. 
F. Blagova’nın, N. Z. Hadjieva’nın ve elbette ki E. R. Tenişev’in edebî dillerin 
ayrılması ve birleşmesi süreçleri üzerine yaptıkları tetkikler göze çarpmaktadır.1 
Dil meseleleri ile ilgili Sovyetler Birliği’nde; Türkolojinin Bakü, Kazan, Taşkent, 
Bişkek ve Aşkabat ekollerinde ciddi araştırmalar gerçekleştirilmiş ve bu konuda 
kongreler, sempozyumlar düzenlenmiştir. 

Bu bildirimizde biz bu araştırmaların içerisinde E. R. Tenişev’in yazdığı ma-
kale ve kitaplar esasında, onun genel Türk edebî dili ve somut Türk edebî dilleri 
meseleleriyle münasebeti ve araştırmaları üzerinde duracağız. Burada şunu da 
belirtmek gerekir ki, E. R. Tenişev, Türk dili tarihi araştırmalarını iki yönden ele 
almaktadır: 

* Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi. (esenminara@gmail.com) 
1 Bk. W. Radloff, Образцы народной литературы северных тюркских племен, ч. VII, 

СПБ, 1896; S. E. Malov, Памятники древнетюркской письменности. М. - Л., 1951; A. N. 
Samoyloviç, “К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка”, в сб.: Мир-
Али-Шир, Л., 1928; N. A. Baskakov, О периодизации истории литературного языка 
“тюрки” // Лингвогеография, диалектология и история языка. Кишинев 1973; A. N. 
Kononov, Грамматика языка тюркских рунических памятников VII-IX вв., Л. 1980; N. 
K. Dmitriyev, Труды русских ученых в области тюркологии // Ученые записки МГУ. 
Т. III. Вып. 107. Книга II, М. 1946; İ. V. Stebleva, Поэзия тюрков VI-VIII вв. М. 1965; 
G. F. Blagova, “О русском наименовании тюрков и тюркских языков” // Советская 
тюркология. № 4. 1973; E. R. Tenişev, “О построении истории народно-разговорного 
и литературного языков” // Тюркологические исследования. М. 1976; E. R. Tenişev, 
“Языки древне- и среднетюркских письменных памятников в функциональном 
аспекте” // Вопросы языкознания. № 2, 1979 vb.
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1. Tarihsel gramer ve fonetik 
2. Edebî (yazı) diller
Türkçenin yapısal genetik bakımından araştırılması; en eski, eski, orta ve 

yeni devirleri kapsamaktadır. Kuramsal olarak E. R. Tenişev, edebî dil meselele-
rinde sadece dil dâhilindeki süreci değil, aynı zamanda dil dışı faktörleri de göz 
önünde tutmuştur. Dil dışı faktörler bakımından politik, sosyal, kültürel etkenler 
ve bağlam ön planda yer almıştır. Edebî dillerin tarihî açıdan yazı ile bağlı olarak 
normlaşması, sabitleşmesi ve ayrı ayrı edebî mekteplerin karşılıklı etkileşmeleri 
bu sürecin en önemli göstergeleridir. Edebî dilin sosyal olarak oluşmuş şekli de 
a) az veya çok derecede işlenmiş; b) ağızlar, şiveler üstü olmuş; c) fonksiyonel 
üslubî varyantlarla ortaya çıkmış olması dikkat çekmektedir (Tenişev 1976, 79). 
Orhun-Yenisey yazıtlarından başlayarak Uygur, Karahanlı ve sonrasında Kıpçak, 
Oğuz, Bulgar ve Karluk edebî dillerinin oluşması, zenginleşmesi Türk edebî dil-
leri tarihi için önemlidir. E. R. Tenişev, edebî dil araştırmalarında süreçleri mil-
letleşme öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmıştır. O, milletleşme öncesi süreçte 
yazılı abideler esasında aşağıdaki gibi edebî dillerden söz etmektedir:

1. Runik koynesi2, ilk yazılı edebî varyantı. 
2. Eski Uygur edebî dili 
3. Karahanlı-Uygur (Hakaniye, Buğrahan) edebî dili
4. Harezm Türkçesi edebî dili
5. Çağatay edebî dili
6. Türkî edebî diller
7. Selçuklu, Memluk Kıpçakçası, Bulgar edebî dilleri

1. Milletleşme öncesinde Türk yazılı edebî dilleri

1.1. Runik koynesi, ilk yazılı edebî varyantı 
E. R. Tenişev, VI-VIII. yüzyıllara ait Orhun Abideleri’nde Oğuzca belirtme 

durumu eki -ıg, öğrenilen geçmiş zaman eki -miş, -duk eki ve bul- fiilinin yanı 
sıra; Uygurca isim ve fiillerin kelime içi durumunda d’nin yer alması ile yönelme 
eki -ga, -daçi eki, bar- “varmak”, bol- “olmak” fiilleri vs. gibi özelliklerinin bu-
lundurulması ile iki (veya daha fazla) kolun başlangıcının dönüm noktasının ol-
duğunu gösterir. Burada oldukça belirgin bir şekilde ortaya koyduğu diyalekt üstü 
karakterini görmezlikten gelmenin mümkün olmadığını dile getirir. Ona göre, di-
yalekt üstünün var olduğunu kanıtlayan bir diğer husus da Runik yazıtların kelime 
hazinesidir. Bunların arasında diyalektlere tarafsız olan deyimler ve birtakım me-
cazi anlamlı kelimeler örnek olarak verilebilir. Burada nedenlerinin çoğaltılabile-
ceğini dile getiren Tenişev, bu kadar örnekten bunun gibi bir dilin oluşturmasında, 

2  Koyne: edebî dilin temel lehçesi.
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birkaç diyalektin (veya boy diyalektlerinin) bir araya gelmesi ile meydana geldi-
ğini açıklar. Genel olarak O, Türk Runik Yazıtları’nın dilinin esas olarak koyne 
Eski Türk dili, Türk dillerinin tarihinde ilk edebî dil olduğunu vurgular. 

1.2. Eski Uygur edebî dili
Kırgızlar tarafından Moğolistan’daki yerlerinden edilen Uygurların, VIII. 

yüzyılın ortalarında güney ve güneybatıya, Turfan ve Kansu bölgelerine göç ede-
rek, o bölgelerde Uygur devletini kurduklarını dile getiren E. R. Tenişev, Uygur-
ların kültür tarihinde en büyük izlerinin Turfan hâkimiyeti döneminden kaldığını 
vurgulamaktadır. Ayrıca yeni devletin kurulduğu ilk dönemlerde Uygurların ev-
velki edebî dili ve Runik yazının kullanılmasına devam edilmesinden dolayı, bu 
yazının dinî metinlerde ve resmî yazışmalarda kullanıldığından bahsetmektedir. 
Ancak Tenişev’e göre Runik koyne, Uygurlar için arkaik bir dildi ve devletin 
genel enstitülerinin ihtiyaçlarını karşılamamaktaydı. Bu durumun Runik koyne-
nin temelinde, tarihî bakımdan çok kısa zamanda halkın geniş kitlesi tarafından 
anlaşılacak olan yeni edebî dilin oluşmasında büyük rol oynadığını vurgulayan 
araştırmacı, burada Runik koyneden büyük bir özenle Oğuz-Uygurcanın temeli-
nin muhafaza edildiğini dile getirir ve bu geleneksel yapıya Uygurcaya has olan 
unsurları da ekler. Ona göre bu unsurlar fonetik, gramer ve kelime hazinesi unsur-
larıdır: c yerine y, ayrılma eki -dın, zamirlerin “ikili çekimi”, bildirme kiplerinin 
özel yapıları ve şart kipinin kendine göre şekillenmesi, sayı bakımından pek çok 
yeni kelime ve terim. Tenişev, bu özelliklerin yanı sıra Sanskritçe, Soğdca, Eski 
Farsça, Toharca ve Çinceden alınan kelimelerden de bahsetmektedir. Ona göre 
netice itibariyle yapı bakımından Uygur yazmalarında Türk Uygur dili olarak ad-
landırılan karma bir dil ortaya çıkar. 

Burada E. R. Tenişev, V. V. Radloff ile S. E. Malov’un düşüncelerini dile 
getirmektedir: V. V. Radloff, bu dilin tam olarak VIII ile XI. yüzyıllar arasında 
şekillendiğini ve daha sonra manastırlarda değişmeden kullanılan bir dil oldu-
ğunu tahmin etmekteydi. S. E. Malov’un tespitlerine göre Uygur yazısı (Kan-
su Uygurlarda), XVIII. yüzyılın başlarına kadar kullanılmıştı. Kısa bir dönem 
içinde kullanılmış olan Runik alfabesinin dışında Uygurlar, Soğd alfabesini ve 
ondan uyarlanmış (Uygurca adlandırılan) Mani ve Brahmi yazı sistemlerini kul-
lanmışlardı. Edebî dil en mükemmel hâlini Uygur döneminde almıştı. Edebî di-
lin toplumca kullanılması; dinî edebiyat (felsefi-didaktik), edebiyat (nesir ve na-
zım), ilmî eserler, ticari belgeler ve şahsi yazışmalar tarzını içine alan işlevsel ve 
üsluplu sistemin oluşmasına neden olmuştu. Stilistik versiyonların genel olarak 
lengüistik açıdan açıklamaları daha çok kelime hazinesi ve cümle yapısı ile izah 
edilebilmektedir.
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1.3. Karahanlı-Uygur (Hakaniye, Buğrahan) edebî dili
Bu bölümde E. R. Tenişev, Uygur edebî dilini müteakiben Karahanlı Devleti 

sahasında XI-XII. yüzyıllarda başka tarihî olaylar neticesinde bu bölgeye has bir 
edebî dilin geliştiğini dile getirir ve Karahanlı Devleti’nin, tarih sahnesinde ilk 
kez Orta Asya’da batıda Semerkant ve Buhara’ya kadar uzanan Kâşgar’da İslam 
kültür merkezli bir devlet olarak ortaya çıktığını vurgular.

Karahanlı Hanedanı’nın ne zaman ortaya çıktığı ve onların etnik yapılarının 
ne olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını açıklayan araştırmacı; Ka-
rahanlı döneminden Yusuf Balasagunlu’nun Kutadgu Bilig’i, Ahmed Yüknekî’nin 
Atabetü’l-Hakayık’ı, Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’ü ve Kur’an ter-
cümelerinin günümüze kadar ulaşan en önemli yadigârlar arasında yer aldığını 
söyler. Tenişev’e göre, bu eserlerde kullanılan dilin yapısı, şüphesiz, genel anlam-
da Uygurca olarak bilinen çok prestijli Eski Uygur dilinin geleneksel Oğuz-Uy-
gur temeli üzerine oturtulmuştu. O, burada Uygurca etkisinin dış etkenlerde de 
görüldüğünü dile getirir. Burada Arap ve Uygur alfabelerinin kullanımının yanı 
sıra bu dilin derinleşmesi, kökleşmesi söz konusuydu (Kutadgu Bilig’in ve Atabe-
tü’l-Hakayık’ın bazı sayfaları Uygur yazısıyla yeniden yazılmıştı).

Dilin geleneksel yapısında olan -ıg belirtme hâli eki, -da eski çıkma hâli eki 
ve onun Uygur versiyonu olan -dın eki, iyelik eklerinden sonra gelen hâl ekleri 
arasına giren zamir n’si, iki tipteki şahıs ekleri, fiil çekiminde ise -mış, -duk, -glu, 
-gluk, -daçı vs. gibi kip ekleri kullanılmaktaydı.

E. R. Tenişev, bu tip eski dil özelliklerinin yanı sıra ortak dil yapısında “yeni” 
Türk diline has unsurların da kullanıma girdiğini açıklar: Kelime içi ve fiil kök-
lerin sonunda d ünsüzü, belirtme durumu eki -nı, ayrılma durumu eki -dan, 3. 
şahıs için -su, -sun, -sunı gibi üç tipli emir çekimi ekleri, -sa şart kipi eki, -gan 
şimdiki zamanlı sıfat-fiil eki, yeni sistemli asıl sayılar ve dile yoğun olarak giren 
Arapça ve Farsça kelimeler. Araştırmacıya göre bu durum, bu dilin diyalekt üstü 
karakterini ortaya koymaktadır. Bir edebî dil olarak bu dilin işlenmişliği, üsluplu 
kullanımı karakteristiktir. Nesre göre nazım tarzında yazılmış olan eserler daha 
çok eski unsurları içinde barındırmaktadır.

E. R. Tenişev’in terim bakımından açıklaması şu şekildedir: Bilimsel litera-
türde Karahanlı döneminin yazı dili, Karahanlı-Uygur dili olarak adlandırılmak-
taydı. Bu terim net bir şekilde bu durumu açıklayamamaktadır. Terimin ilk bölü-
mü (Karahanlı dili) tam olarak açığa kavuşturulamamıştır. İkinci bölümü (Uygur 
dili) ise genel anlamda, her ne kadar Uygurcanın bir devamı olarak sayılsa da, Uy-
gurca için bu bölüm de tam olarak karşılık veremez. Bu tip durumlarda o dönem-
de eser yazan yazarların kullandıkları terimleri hatırlamak yerinde olur. Kutadgu 
Bilig’in ön sözünde yazar eserin dilini “Buğrahanca” yani “Buğrahan dili” olarak 
nitelendirmektedir. Böyle nitelendirmeyle de bu dilin hanedan, aristokratik, yük-
sek zümre dili olduğunu dile getirmektedir. 
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Buna benzer bir terimin Kaşgarlı Mahmud tarafından kullanıldığını görü-
yoruz. Daha doğrusu “Hakaniye” terimini iki anlamda kullanmaktadır: 1. Türk 
dillerinin arasında “en duru ve en tatlı” bir dil; 2. Kaşgar halkının kullandığı dil-
dir. İkinci anlam, Kaşgar’da kullanılan, Karahanlı yüksek zümre edebî dilinin te-
melini oluşturan şehir ağzına işaret etmektedir. Bunu doğrudan eserin “Kaşgar 
dili”nde yazıldığı şeklinde açıklayan Tenişev, bunun Ahmed Yüknekî tarafından 
onayladığını da dile getirmektedir.

Açıklamalarına devam eden Tenişev, Karahanlıların edebî dil ve edebiyatının 
o dönemde oldukça popüler ve sonraki dönemler için de epey etkili olduğunu 
söyler. Bunun Ural Nehri’nin aşağı kıyılarındaki Sarayçik’te aşağı yukarı XIII. 
yüzyıla ait olan, üzerinde Kutadgu Bilig’den alınan şiirlerin yazılı olduğu testiden 
anlaşılabileceğini açıklar (Samoyloviç 1912, 46).

1.4. Harezm Türkçesi edebî dili
E. R. Tenişev; Nasıreddin Rabguzi’nin Kıssasü’l-Enbiya, Şeyh Şerif Ho-

ca’nın Mu’înü’l-Mürîd, Kutb’un Hüsrev ü Şirin, Harezmî’nin Muhabbet-nâme, 
Mahmud ibn Ali’nin Nehcü’l-Ferâdis gibi bu dönemden kalma yadigârlara daya-
narak bu eserlerde geleneksel, Oğuz-Uygurcanın bir kısmını yansıtan dilin, Ka-
rahanlı döneminin edebî dilinin esas yapısını tam olarak yansıtamadığını söyler: 
kelime içi ve fiil köklerinin sonundaki çift dudak v ünsüzünün kullanımı, ayrılma 
eki -dın, sıfat-fiil eki -glu, hem sıfat-fiil hem de geçmiş zaman -mış eki, -duk eki, 
nadiren karşılaşılan -sa+koşaç şart kipi eki. Araştırmacıya göre, bu dil özellikleri-
nin yanına Kıpçak kökenli, bir bakıma yeni oluşturulmuş özellikler de eklenebilir: 
kelime içi ve fiil köklerinin sonunda art ünsüz y’yi bulunduran kelimeler, belirtme 
durumu eki -nı, 3. teklik şahısta bazen zamir n’siz kullanılan -ga yönelme durumu 
eki, bazen yine zamir n’yi almadan teklik 3. şahısta -da bulunma durumu eki, şa-
hıslara göre emir çekimi ekleri, -sa+şahıs eki kalıbında şart kipi çekimi, -a+turur 
şimdiki zaman eki, -p+turur geçmiş zaman eki. Ayrıca edebî dilin kelime hazine-
sinde oldukça fazla Arapça ve Farsça kelimelerin var olduğundan bahsetmektedir.

E. R. Tenişev, yukarıda söylenilenlerden hareketle, zikredilen yadigârlarda 
kullanılan dilin diyalekt üstü bir doğasının olduğunu vurgulamaktadır. Her ne 
kadar yapısında Uygurcanın izleri az olsa da bu eserlerde Uygurcanın etkisinin 
hâlâ hissedildiğini ve bu eserlerin bir kısmının Uygur harfleriyle yazıldığını dile 
getirmektedir. Diyalekt üstü dilin oldukça işlenmiş bir dil olduğunu ve üslup açı-
sından, değişik tarzda (dinî, felsefi, didaktik, yüksek zümre üslubu ile) yazılmış 
nazım ve nesrin yapısını zenginleştiren mükemmel bir yapıya sahip olduğunu 
açıklamaktadır. 

1.5. Çağatay edebî dili 
Bu dönemin Orta Çağ dönemindeki Türk edebiyatı ve edebî dillerin tarihi-

nin en parlak ve aynı zamanda son dönemi olduğunu söyleyen E. R. Tenişev, bu 
dönemin XV-XIX. yüzyılları kapsadığını; bu dönemde yazılmış olan eserlerdeki 
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dilde -a, -ına yönelme durumu eki, -ında bulunma durumu eki, -ındın ayrılma eki, 
-mış geçmiş zaman eki, -ban zarf-fiil eki gibi geleneksel Oğuz-Uygur yapısından 
izlerin görüldüğünü; ancak eserlerde dil özellikleri bakımından yeniliklerin de var 
olduğunu söyler: Kelime içi ve fiil köklerinin sonunda art ünsüz y’nin bulunması; 3. 
teklik şahıslarda zamir n’siz -ga, -da, -dun eklerinin çekimi; -gan sıfat-fiil eki; şim-
diki zaman çekimi -a+dur; gelecek zaman eki -gu+şahıs ekleri+dur; geçmiş zaman 
-p+dur; şart kipi -sa+şahıs eki; evvelki dönemlerde olduğu gibi nesre göre nazım 
tarzında yazılmış olan eserlerde de arkaik unsurların daha çok gözlemlenmesi.

E. R. Tenişev, genel itibarıyla yazıt dilinin karışık bir yapıya, diyalekt üstü 
bir karaktere sahip olduğunu vurgular. Bu dilin mükemmel şekilde işlenmişli-
ğinden, üslup özelliğinden ve terimler açısından tamamlanmışlığından söz eder. 
Nazım ve nesrin, değişik türde yazılmış üsluplardan ibaret olduğunu (dinî, felse-
fi-didaktik, bilimsel, hukuki, resmî, yazışma üslubu); ele alınan dönem eserlerinin 
dilinin oldukça zengin, estetik ve belagatli bir edebî dil olduğunu dile getirir.

Yazar, Çağatayca döneminin birkaç döneme ayrılabileceğine değinir. Burada 
her şeyden önce Nevai’ye kadar gelen dönemin ilk dönem olarak kabul edilmesi; 
ikinci dönemin Çağatay döneminin “Altın Çağı” olarak nitelendirilebileceği kla-
sik dönem olarak ele alınması gerektiğini öne sürer. Çağatay dilinin “Geç Klasik 
Dönem” olan üçüncü dönemini ise “Türkî” dönemiyle birleşebileceğini vurgular. 

1.6. Türki edebî diller
Çağdaş Türk dilli halklarının, tarih sahnesinde belirmesiyle bağımsız birer 

devlet hâline gelene kadar, Çağatay dilini edebî dil olarak kullanıldığını açıklayan 
Tenişev, zamanla bu dilin yerel halkın konuşma dilinden (şehir ağzından) unsur-
ları içine almaya başladığını söyler. Bunun neticesinde de Çağatay dilinin, genel 
itibarıyla Türk edebî dilleri olarak adlandırılabilen yazı dilinin lokal versiyonları-
nın oluşumuna neden olduğunu öne sürer. 

Tenişev bu yazısında Türk dillerinin birkaç versiyonunun var olduğu açık-
lamaktadır: Orta Asya edebî dili (Eski Özbekçe, Eski Uygurca, Eski Türkmen-
ce), Polovets edebî dili (Eski Tatarca, Eski Bulgarca), Aral-Hazar edebî dili (Eski 
Kazakça, Eski Karakalpakça, Eski Kırgızca), Kafkasya edebî dili (Eski Kara-
çay-Malkar, Eski Kumukça, Eski Azerice), Anadolu edebî dili (Eski Türkçe). Ona 
göre, bu dönemden itibaren çağdaş Türk dillerinin ilk dönemi başlar. 

1.7. Selçuklu, Memluk Kıpçakçası, Bulgar edebî dilleri 
Burada E. R. Tenişev, Merkezî ve Orta Asya edebî dillerinin dışında başka 

coğrafi alanlardaki Türk edebî dillerinden söz etmektedir: Kafkasya ve Küçük 
Asya, Mısır, Volga boyu. Bu dillerin herhangi bir ortak gelenekle birbirine bağlı 
olmadığını, zaman ve coğrafi açıdan Merkezî ve Orta Asya dillerine nazaran kul-
lanımı oldukça dar olan diller olduğunu açıklar.
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1.7.1. XIII-XIV. yy. Küçük Asya ve Kafkasya’daki Oğuz grubunun ya-
digârları 

Bu gruba E. R. Tenişev, şu Arap harfli eserleri dâhil etmektedir: Ahmed 
Fakîh’in Çarh-nâme’si, Celâleddîn Rûmî’nin şiirleri, Sultan Veled’in Rebâb-nâ-
me’si, Şeyyad Hamza’nın Divan’ı ve Oğuzların anonim eseri olan Dede Korkut 
Kitabı. Ona göre, yapı itibarıyla bu yadigârların dili çağdaş Oğuz dillerinin karı-
şık Oğuz özellikleri ile Uygur yazı geleneğinin göze çarpan etkisinin karışımı ola-
rak görülmektedir. Uygur geleneği sadece yazıda kendini korumaktadır. Burada 
kastedilenler ünlülerin ve çift ünsüz ng’nin karakterleri ve eklerin köklerden ayrı 
olarak yazılmasıdır.

Tenişev, burada Uygurcanın özelliklerinin eklerde de hissedildiğini açıklar: 
ayrılma fonksiyonlu -da eki, ayrılma eki -dın, kip eki -daçi, zarf-fiil eki -uban. 
Ayrıca yadigârların kelime hazinesinde Arapça ve Farsça kelimelerin göze çarp-
tığını da söyler.

Burada emin olarak yadigârların dil tabiiyetinin yapı bakımından karmaşık 
bir yapıya, diyalekt üstü bir karaktere sahip olduğunu dile getirir. Eserlerde dilin 
renkli, zengin edebî anlatımla süslü olduğunu vurgular: mecazlı anlatımlar, para-
lel sentaks yapıları, kalıplaşmış kelime yapıları ve deyimler. Bir başka deyişle E. 
R. Tenişev’e göre bu dil, oldukça işlenmiş bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradan hareketle Tenişev şunu söylemektedir: Bu grubun yadigârlarının 
Orta Çağ Dönemi, Oğuz dillerinin bir edebî dil olduğunun göstergesidir. Selçuklu 
adını taşıyan bu dilin, tüm güney edebî dilleri ve Oğuz grubu ile bağlantılı oldu-
ğunu açıklar: Türkiye Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kırım 
Tatarcası, Gagavuzca.

1.7.2. XIII-XVII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye’deki Eyyubî ve Memluk 
Türk soyunun hâkimiyeti dönemi Kıpçak grubunun yazılı yadigârları 

E. R. Tenişev, bu eserlerin büyük bir kısmının Arapça-Kıpçakça sözlük ve 
Arap gramer mektebi havasında yazılmış, Kıpçak dilinin grameri içerikli eserler 
olduğunu dile getirir. Bu eserlerin arasında birkaç eserin de dinî ve dünyevi konu-
ları içeren eserler olduğunu söyler.

Tenişev’e göre, bu kaynakların dili için kuzey ve güney dil unsurlarının ya-
pısal karakterlerinin karışımı karakteristiktir: -ga; bazen -a ekli yönelme durumu 
eki; -gan, -ani, -muş geçmiş zamanlı sıfat-fiil ekleri; şimdiki zaman -adur, -ayor 
ekleri; geçmiş zaman -miş eki.

Burada Uygurca etkisinin gelecek zaman -dace ekinin kullanılmasından an-
laşıldığını açıklayan araştırmacı, yazıtların kelime hazinesinde diyalektlerden ba-
ğımsız olan Arapça ve Farsça alıntıların yer aldığını dile getirir.

Edgem Rahimoğlu, yazıtların dilindeki diyalekt üstü özelliklerin yanı sıra di-
lin işlenmişliğinin, mükemmelliğinin net olarak görüldüğünü vurgular. Bu yazıt-
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larda bilimsel, dinî ve yüksek zümre edebiyatı üslubunun hâkim olduğunu açıklar. 
Sözü edilen yadigârların dilinin edebî dil olduğunu söylemek için bütün delillerin 
bulunması ile bu dilin esas yapısal unsurları bakımından Kıpçak grubuna ait oldu-
ğuna işaret eder. Ona göre de, bu dilin Memluk Kıpçakçası olarak adlandırılması 
bundan dolayıdır. 

Açıklamaların devamında Tenişev, bazı morfolojik özelliklere göre Memluk 
Kıpçakçasının, çağdaş Kıpçak dil grubunda yer alan Kazakça, Karakalpakça ve 
Nogaycaya meyilli olduğunu vurgular. 

1.7.3. XIII-XIV. yüzyıllara ait Volga boyundan mezar kitabeleri 
Günümüzde Kazan ve Volga boyundan Arap harfli mezar taşlarının sayısının 

200’den fazla olduğunu söyleyen E. R. Tenişev, bu taşlardaki yazıların karakteris-
tik özelliklerinin rotasizm, lambdaizm ve kelime başı z’li olduklarını dile getirir. 
Morfolojik açıdan bu dilin, güney (Oğuzca) grubunun özelliklerini taşıdığını söy-
ler: -a ekli yönelme durumu eki, -ında ekli bulunma durumu eki, -duvi (<Oğuzca 
-duk) şekli. Burada -ran (genel Türkçede -dan) bulunma durumu eki, özel hususu 
göstermektedir. Araştırmacıya göre, bu dil genel anlamda farklı dil (ağız) özellik-
lerinin karışımı olarak görülmektedir ve diyalekt üstü karaktere sahiptir. Mezar 
taşlarındaki yazıların üslubu, metinlerin mukaddes yönüyle ve dil açısından birta-
kım işlenmişliği ile belirtilmektedir.

Tenişev açıklamalarına şu şekilde devam etmektedir: Bu yazı dili, “Bulgar-
ca” adını alan bir edebî dildir. Bulgarca ile çağdaş Çuvaşça malzeme birimi açı-
sından birbiriyle orantılıdır. Daha sonraki dönemlerin Bulgarca mezar taşlarında-
ki malzemelerinde kullanılan dil, farklı etnik (Kıpçak) çevrede ritüel dil olarak 
kullanıldıktan sonra Kıpçakçalaşmış bir dil şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

2. Eski ve Orta Türkçe edebî dillerinin sınıflandırılması meselesi
E. R. Tenişev’in Eski ve Orta Türkçe edebî dillerinin sınıflandırılması me-

selesi ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: “Türkologların son yıllarda sınıflandır-
maya olan ilgisi epey azalmıştır. Elbette ki, bu durum, sınıflandırma meselesinin 
dikkate değer bir yönünün olmadığını göstermez. A. N. Samoyloviç’e göre, Orta 
Asya Türk edebî dili tektir ve bu dil tarihi gelişimi açısından üç döneme ayrıl-
maktadır: Karahanlı, Harezm ve Çağatayca. A. N. Samoyloviç’in teorisi, büyük 
kültür merkezlerinde diyalekt çevresinin etkisiyle farklı dönemlerde şekillenen 
yegâne kitabe geleneğinin gelişimi üzerine kurulmuştur. İşte bu, birinden başkası-
na geçme durumu, her dönem için edebî dilin özelliklerini belirleyici diyalektlerin 
gelişiminde tarihî perspektifin kaybolmasına neden olan A. N. Samoyloviç’in bu 
tip kurgulu teorisi A. K. Borovkov’un eleştirisine sebep olmuştur. Ancak bunun 
gibi birinden diğerine geçme şeklinde olan dil geleneğini göz ardı etmek mümkün 
değildir. Aksi takdirde edebî dilin şekillenmesi, sadece belirli kavme has olan di-
yalektin değişimi ile eş değerde kalır, yani edebî dilinin esas yapısı tam anlamıyla 
açığa kavuşturulamaz.”
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Burada yazar açıklamalarına devam ederken Baskakov’un açıklamalarına 
değinir. Baskakov’a göre dönemleştirme belirli bir belirtiye dayandırılmalı, hem 
lengüistik hem de ekstra lengüistik faktörleri göz önünde bulunduran karmaşık bir 
yapıya göre yapılmalıdır (Baskakov 1973, 136). Ayrıca içyapısal faktörlerin ara-
sında her zaman millî-edebî dillerin temelinde yer alan, şehir koynelerde birleşen 
farklı diyalektlerin müşterek özelliklerinin incelenmesi gerektiğini de vurgular 
(Guhman-Semenük 1977, 443). Bu dilin kapsamlı olup olmadığını yani bağımsız 
bir edebî dille mi yoksa bu dilin belirli bir dönemi ile mi karşı karşıya olduğumu-
zu, bu tip incelemelerin neticesinde ortaya konulabileceğini açıklar.

Tenişev’e göre, ekstra lengüistik açısından edebî dilin gerçek taşıyıcıları-
nın, edebî normları muhafaza eden sosyal tabakaların, meselelerini görmezden 
gelmek mümkün değildir. Buradaki önemli husus, okuryazarlığın yayılma dere-
cesinin, tarihî-kültürel durumunun ve edebî dilin gelişmesinde önemli kültürel 
teşviklerin belirlenmesidir. Yazı sistemlerinin incelenmesi ve belirli tipteki yazılar 
çerçevesinde edebî sanatların, üslup sisteminin araştırılmasıdır (Guhman-Seme-
nük 1977, 446).

Açıklamalarına devam eden araştırmacı kendi görüşünü şu şekilde ifade et-
mektedir: “Mademki her dönemin şehir koynelerin farklı diyalekt özelliklerinin 
birleşmesi bağımsız dillerin statüsünü ortaya koymakta, bu durumda işimiz ortak 
Orta Asya Türk edebî dillerinin dönemleştirilmesi değil, Merkezi ve Orta Asya 
edebî dillerinin sınıflandırılması olmalıdır. A. N. Samoyloviç’in Türk edebî dille-
rini tarihî gelişimi açısından üç döneme ayırma görüşüne katılmakla beraber aynı 
zamanda bu şemada tarihî derinlik eksikliğinin olduğunu söylemek gerekir. Bu 
durum ilk dönemin iki edebî dilinin ilavesi ile ortaya konulabilir: Runik koyne ve 
Eski Uygur edebî dili.”

3. Türk edebî dillerinin tarihi 
Bu bölümdeki E. R. Tenişev’in açıklamaları şöyledir: “Eski ve Orta Türkçe 

dönemine ait yazılı abidelerde iki türlü dil mevcuttur: Edebî dil ve halkın konuşma 
(diyalekt) dili. Edebî diller, gözlemlendiği kadarıyla iki türde karşımıza çıkar. Bi-
rincisi, coğrafya açısından geniş bir alanda (Merkezî ve Orta Asya) yer alan diller, 
ikincisi zaman bakımından uzun bir dönemde (XIII-XVIII yy.) kullanılan dillerdir. 

Bir edebî diller grubunun “genişliği” ve bir başka grubun dar alanda kullanı-
mı doğrudan tarihî, sosyal ve kültürel süreçlerinin etkisi ile bağlantılıdır.

Kullanılagelen günlük konuşmanın canlı metinlere kıyasla edebî dil örnek-
lerinin bolluğu büyük bir ihtimalle devlet enstitülerinin gelişme seviyesi, kitabe 
eğitiminin yüksek derecesi ve Türklerin eğitimi ile işlenmiş, basit konuşmanın 
yanında şairane üslubunun yüksek değerinin kavranılması ile bağlantılıdır.”

Açıklamalarına devam eden araştırmacı, Türk yazılı abidelerinin yapısal ve 
genetik dil incelemesi ile birlikte dilin tarihî, sosyal, kültürel ve fonksiyonel açı-
dan incelenmesinin yapılması gerektiğini vurgular. 
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Görüldüğü gibi E. R. Tenişev, Türk edebî dillerinin tarihini sosyal şartlara ve 
abidelerin oluştuğu devrin sosyal, tarihsel durumuna uygun olarak yerleştirmiştir. 
Bu durum da milletleşme öncesi süreçleri kapsamaktadır. Türkolojide bu mese-
lelerin tam bitmiş veya tamamlanmış olarak ifade edilmesi de mümkün değildir. 
Kuramsal fikir ve prensip olarak E. R. Tenişev’in zikrettiğimiz bu sınıflandırması, 
tartışmaya ve tamamlanmaya açıktır ve oldukça önemlidir. 

E. R. Tenişev, aşağı yukarı 40 yıl boyunca ele aldığı makale ve konuşma-
larında, Türk edebî dil tarihinin yöntem bilim ve yöntem bakımından ilke ve sı-
nıflandırılması ile bağlı olarak çok ciddi problemleri araştırmıştır. Bu yazılardan 
bazıları şöyledir:

• К понятию “общетюркское состояние”. (Umumi Türkçenin Duru-
munun İzahı Üzerine);
• “О методах и источниках сравнительно-исторических исследований 
тюркских языков” (Türk Dillerinin Tarihi-Karşılaştırmalı Araştırmalarının 
Metot ve Kaynakları Hakkında); 
• “О построении истории народно-разговорного и литературного 
языков.” (Edebî ve Halk Dili Tarihinin Oluşumu Hakkında);
• “Принципы составления исторических грамматик и историй 
литературных тюркских языков.” (Edebî Türk Dillerinin Tarihini ve Dil 
Bilgisi Tarihinin Düzenleme Prensipleri) vb.
• E. R. Tenişev’in somut olarak incelediği Uygur edebî dili, İdil-Boyu 

Türk edebî dilleri (Tatarca, Başkurtça…), Çağatay edebî dili, ayrı ayrı abidelerin 
karakteristiği, dil özelliklerinin tasviri ve sistemleştirilmesi (Kutadgu Bilig, Altun 
Yaruk, Kıssa-î Yusuf, Mahtumkulu, Azadi vs.) ile ilgili yazılar sonraki araştırmalar 
için nazari temel rolünü oynamıştır. E. R. Tenişev’in şu çalışmaları da dikkate 
değerdir: 1. Теоретические основы “Грамматики алтайского языка” (1990) 
(“Altay Dili Grameri”nin Teorik Yapıları), 2. “К вопросу о происхождении 
киргизов и их языка” (Kırgızların Kökeni ve Dili Meselesi Üzerine), 3. 
“Письменный язык крымчаков” (1996) (Krımçakların Yazı Dili), 4. “Доланы 
и их язык” (1965) (Dolanlar ve Onların Dilleri), 5. “О языке кыргызов уезда 
Фуюй (КНР)” (1966) (Fü-yu Kırgızlarının Dili Üzerine (Çin Halk Cumhuriyeti), 
6. “Заметки о саларской лексике” (1967) (Salar Leksikolojisi Üzerine Notlar), 
7. “Материалы по татарской диалектологии” (1966) (Tatar Diyalektolojisi 
Malzemeleri) vb.

Sonuç
Sonuç olarak diyebiliriz ki, E. R. Tenişev’in edebî dil nazariyesi istikame-

tindeki yazıları ve somut araştırmaları oldukça önemlidir. Onların Türkiye Türk-
çesine çevrilmesi, incelenmesi, öğrenilmesi, tartışılması bize göre büyük önem 
taşımaktadır. Bu bakımdan biz, “E. R. Tenişev: Türk Edebî Dillerinin Tarihi” 
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uluslararası sempozyumunun gerçekleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. 
Bu düşüncemizi de buradan TDK’ye, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümlerine ve Türkoloji Araştırmaları Merkezlerine bildirmeyi kendimize bir borç 
biliyoruz.
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SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ 
-IşIn ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNE

Ercan ALKAYA*

Giriş
-IşIn zarf-fiil eki, Türkçede kullanımı nadir olan ve yine Oğuz grubu Türk 

lehçelerinde bulunduğu tespit edilmiş olan bir ektir. Ek üzerine J. Thury, J. Deny, 
T. Kowalski, J. Eckmann, A. Caferoğlu, L. Karahan gibi bilim adamlarının çeşitli 
tespitleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Ek üzerinde yapılan ilk müstakil çalış-
ma J. Eckmann’a aittir. J. Eckmann, “Karamanlıca -işin’li Gerundium Hakkında” 
başlıklı makalesinde önce kendisinden önceki çalışmaları değerlendirmiş sonra 
da 1756, 1782, 1806 ve 1815’te yayımlanan dört Karamanlıca kitapta bulduğu 
verilerden hareketle -IşIn zarf-fiil ekinin işlevlerini tespit etmiştir (Yıldırım 2007, 
506).

-IşIn zarf-fiil eki üzerine yapılan son çalışma Faruk Yıldırım’a aittir. Yıl-
dırım “-(y)XşXn Zarf-fiili Üzerine” başlıklı yazısında ekle ilgili yapılan çalış-
maları değerlendirdikten sonra ekin Türkiye Türkçesi ağızlarındaki kullanım ve 
işlevlerini ortaya koymuş ve buna bağlı olarak değerlendirmelerde bulunmuştur. 
Buna göre -IşIn zarf-fiil eki Doğu ve Kuzey grubu ağızlarında bulunmamakta, 
ağırlıklı olarak Batı grubu ağızlarının VI, VII ve VIII. alt gruplarında işlek olarak 
kullanılmaktadır. Eke seyrek olarak I ve IX. alt gruplarında da rastlanmaktadır. 
Yıldırım’ın ekin kullanımına rastladığı iller Adana, Osmâniye, Hatay, Kahraman-
maraş, Malatya, Sivas, Giresun, Tokat, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Mersin, Kara-
man, Konya, Kırşehir, Kastamonu, Isparta, Afyon, Denizli, Uşak ve Kütahya’dır. 
Ekin bir Avşar özelliği olduğunu belirten Zeynep Korkmaz’a paralel olarak Faruk 
Yıldırım da ekin görüldüğü yerleşim birimlerinden hareketle Bozok boylarına 
(Avşar, Bayat, Beydili) ait bir özellik olduğu sonucuna varmaktadır.

Faruk Yıldırım’ın yazısında ayrıca, bu ekin Türkiye Türkçesi ağızları dışında 
en fazla örneğine yine Oğuz grubunun bir üyesi olan Türkmen Türkçesinde rast-
landığını öğreniyoruz. Yıldırım, ayrıca J. Deny’e ve Deny’inin de doğruluğundan 

* Doç. Dr., Fırat Üniversitesi. (ealkaya16@gmail.com ) 
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tam olarak emin olmadığı şüpheli bir örneğine dayanarak (hem bar-ış kil-iş it-
iş-in1 dost-un-a dost bol-up duşman-ın-a duşman bol-up dost-luk it-iş-ti) -IşIn 
ekinin ilk kez 17. yüzyıldan kalma bir Kazan metninde göründüğüne değinmiş 
ve yazısının sonuç kısmında da bu durumu kabul etmiştir. Ancak okunuşu şüpheli 
tek bir örneğe dayanarak ekin Kazan sahasında kullanıldığına hükmetmek doğru 
değildir. -IşIn ekinin Kazan sahasında olmadığını düşünürsek ekin bu durumda 
Oğuz grubu Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde bulun-
duğu durumu ortaya çıkmaktadır.

Ekin yapısının genellikle -Iş fiilden isim yapma ekiyle eski +(I)n vasıta hâl 
ekinin birleşmesiyle (-Iş+In) meydana geldiği kabul edilmektedir. T. Kowalski, J. 
Deny, J. Eckmann, A. Caferoğlu, Nuri Yüce, F. Yıldırım (2007, 506), F. Yusupov 
(1985, 181), Necati Demir (1999, 331), gibi bilim adamları bu görüştedir. Leylâ 
Karahan da +IşIn ekinin “-Iş” isim-fiil ekinden genişlediğini kabul etmekte ancak 
diğer bilim adamlarından farklı olarak sondaki -(I)n ekinin pekiştirici bir unsur 
olduğunu zikretmektedir (Karahan 1996, 226-227).

Sibirya Tatar Türkçesinde -IşIn zarf-fiil eki
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yalnızca Türkiye Türkçesi ağızlarında 

ve Türkmen Türkçesinde tespit edilmiş olan -IşIn zarf-fiil ekinin kullanımının 
görüldüğü bir başka saha da Sibirya Tatar Türkçesi ağızlarıdır.

Tatar dil biliminde daha çok Batı Sibirya Tatarları olarak adlandırılan ve Batı 
Sibirya bölgesinde yaşayan Sibirya Tatar Türklerinin konuştuğu ağızlar, Kıpçak 
grubu Türk lehçelerinin günümüzdeki önemli kollarından birini oluşturan Tatar 
Türkçesinin üç önemli ağız grubundan birini oluşturmaktadır. Tatar Türkçesinin 
ağızları kendi arasında; 1. Orta diyalekt, 2. Batı (Mişer) diyalekti, 3. Doğu (Batı 
Sibirya) diyalekti olmak üzere başlıca üç ağız bölgesine ayrılır (Maxmutova 1969, 
613). Sibirya Tatarları 300 bine yaklaşan nüfuslarıyla bugün Batı Sibirya’nın Tü-
men, Baraba, Omsk gibi bölgelerinde oldukça büyük bir alanda dağınık olarak 
yaşamaktadırlar (Alkaya 2008, 29-32). Sibirya Tatar ağızları da kendi içinde; 1. 
Tobol-İrtiş Bölgesi ağızları (Tümen, Tobol, Saz yöresi, Tevriz ve Tara), 2. Baraba 
ağzı, 3. Tom ağzı (Yevişte-Çat, Kalmak) olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Tumaşe-
va 1977; Yusupov 2003, 35-39).

-ışın/-îşîn yapısıyla görülen zarf-fiil eki Sibirya Tatar Türkçesinde Tobol-İrtiş 
ağızlarında kullanımı olan bir ektir. Tobol-İrtiş ağızları içinde de bilhassa Tobol 
(Tumaşeva 1961, 60), Saz ve Tevriz (Ramazanova-Xeyretdinova 2008, 327, 383) 
yöresi ağızlarında görülmektedir. -IşIn eki bugün özellikle Türkiye Türkçesinin 
Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesi ağızlarıyla Türkmen Türkçesinde, Sibirya 
Tatar Türkçesindeki işleviyle kullanılmaktadır (Yıldırım 2007, 505-519). Sibirya 
Tatar Türkçesi ağızlarında kullanımı çok yaygın olmayan bu ek (Yusupov 2003, 

1 Buradaki it-iş-ip (edişip) zarf-fiil şekli muhtemelen yanlış okuma neticesinde it-iş-in 
şeklinde okunmuş olmalıdır.
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182) özellikle qayt-, kit-, bar-, kil- gibi hareket bildiren fiillerden sonra kullanıl-
maktadır. Olumsuz biçimi olmayan -ışın/-îşîn zarf-fiil ekinin Tatar yazı dilindeki 
karşılığı -ışlıy/-îşli (-ken)’dir (Barsukova 2004, 72; Ramazanova-Xeyretdinova 
2008, 327; Yusupov 1985, 181).

Ekin işlevleri
Tatar Türkçesinin yazı dilinde kullanımı bulunmayan bu ek Sibirya Tatar 

Türkçesi ağızlarında zaman işleviyle kullanılan bir zarf-fiil ekidir. Başlıca iki iş-
levinden söz edilebilir:

1. Esas fiildeki hareket veya oluşun, zarf-fiille aynı zamanda olduğu anlatı-
lırken kullanılır. Türkiye Türkçesindeki -ken, -IştA zarf-fiil eklerine karşılık gelir. 
En yaygın işlevi budur.

Qaytışın pîs te kürgen ayunı. (KST, 60) “Dönerken biz de ayıyı gördük.” 
Kitîşîn töşersîs, tenîgîske sawlıq kîrse. (KST, 60) “Allah sağlık verirse, git-

tiğinizde girersiniz.”
Külx’e barışın tosax qorof xuyğayntım. (ZGTİY, 72) “Göle giderken tuzak 

kurup bırakmıştım.”
Qaytışın yîgît üsînîŋ yaqşı atı men qaytqan. (ETD, 187) “Delikanlı dönerken 

kendisinin iyi atı ile dönmüş.”
Tsiyeten qaytışın tuxtatıx. (ZGTİY, 72) “Yaban mersini toplamadan döner-

ken durduk.”
Sîsx’e x’ilîşîn qelîm pötöf x’ittî. (ZGTİY, 72) “Size gelirken hâlim kalmadı.”
Ul qaytışın anta kîrgen. (NFG, 181) “O, dönüşte oraya girmiş.”
Ul kitapnı îşke barışın pirem tip atap quytı. (NFG, 181) “O, kitabı işe gider-

ken vereyim diye söyledi.”
Monta kilîşîn magasintan patinka aldım. (NFG, 181) “Buraya gelirken ma-

ğazadan ayakkabı aldım.”
Yulta kilîşîn pî öyge xat yasat. (NFG, 181) “Yolda gelirken eve mektup yazıyor.”
Yemgetümge parışın Mexlîge kîrîrsîn. (NFG, 181) “Yemgetüm’e giderken 

Mehli’ye uğrarsın.”
İşîgalttan usışın qaltırf usırsıñ. (TXS II, 327) “Kapı önünden geçerken bıra-

kıp gidersin.”
Sîsten tsığışın tuxtatıp soratı. (TXS II, 327) “Sizden çıkarken durdurup sordu.”
Tsiyeten qaytışın yal itkelî tuxtatıx. (TXS II, 327) “Yaban mersini toplama-

dan dönerken dinlenmek için durduk.”
Samixağa barışın kîrgen itî. (TXS II, 383) “Samiha’ya giderken girmişti.”
Awıltan kitîşîn qar yawıf xaltı. (ZGTİY, 72) “Köyden giderken kar yağıyordu.”
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Sibirya Tatar ağızlarında yaygın olan ekin bu işlevine Türkiye Türkçesi ağız-
larında da seyrek olarak rastlanır: Namas gılmıya gėdişin, guş baña ne yapıyor, 
gelin bahın “(Ben) namaz kılmaya giderken, kuş bana ne yapıyor, gelin bakın” 
(Caferoğlu 1994: 76, Sivas) (Yıldırım 2007, 511). Türkmen Türkçesinde ise yal-
nızca bu işlevle kullanımına rastlanmaktadır: gaydışın size degip geçerin “dönüş-
te size uğrarım”; gidişin bize-de degip geçgin “dönüşte bize de uğrayın” (Yıldırım 
2007, 515).

2. Esas fiildeki hareket veya oluşun, zarf-fiilden sonra olduğunu anlatırken 
kullanılır. Türkiye Türkçesindeki -IncA, -dIğIndA zarf-fiillerine karşılık gelir.

Malay mektepten qaytışın tsüp pirgelî gîrgen. (SDM, 186) “Çocuk okuldan 
dönünce, ot vermeye gitmiş.”

Pîs qaytışın kepleşf utırat it. (NFG, 181) “Biz döndüğümüzde koşuyordu.”
Qalağa barışın xelîn bîlîp çıqtım. (NFG, 181) “Şehre gittiğimde durumunu 

öğrendim.”
Ekin bu işlevle kullanımı Türkiye Türkçesi ağızlarında en yaygın olan işlev-

dir ve pek çok ağızda kullanılmaktadır:
Yaz gelişin ışılaşır yaylağı “Yaz gelince yaylası ışıldar.” (Caferoğlu 1945: 

142, Andırın Kahraman Maraş)
baña böyle söyleyişiñ didim ki “Bana böyle söyleyince dedim ki...” (Sarıyıl-

dız 1996: 103, Boğazlıyan -Yozgat) (Yıldırım 2007, 509).
Türk dilinde yalnız Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi gibi Oğuz grubu 

Türk lehçelerinde kullanımı bulunan bir ekin, Oğuz grubundan oldukça uzak bir 
bölgede, Sibirya Tatar ağızlarında bulunması ilgi çekici olduğu gibi Oğuz grubu 
Türk lehçeleriyle Sibirya Tatar Türkçesi ağızları arasında bir ilgi olabileceğini de 
akla getirmektedir.

Sibirya Tatar Türkçesi ağızlarıyla Türkiye Türkçesi ağızları arasındaki ben-
zerlikleri ele aldığımız bir çalışmayı daha önce bildiri olarak sunmuştuk (Alkaya 
2009). Bu çalışmada, iki ağız gurubu arasındaki benzerlikleri ses bilgisi, şekil 
bilgisi ve söz varlığı düzeyinde ortaya koymaya çalışmıştık. Yaptığımız inceleme 
sonucunda söz varlığı bağlamında Sibirya Tatar Türkçesinde Türkiye Türkçesiyle 
benzerlik gösteren en fazla unsurun -IşIn zarf-fiil ekinin de yer aldığı Tobol-İrtiş 
ağızları olduğunu tespit etmiştik. Sibirya Tatar Türkçesiyle ortak olan söz varlığı 
unsurlarının da Batı grubu ağızlarında bulunması ayrıca önemlidir. Faruk Yıldı-
rım’ın -IşIn ekinin en çok Batı grubu ağızlarının VI, VII ve VIII. alt ağızlarında 
bulunduğunu göstermesi, bizim tespitlerimizle de örtüşmektedir.

Sibirya Tatar Türklerinin etnik teşekkülünde Oğuz unsurunun bulunması bu 
ortaklığın hiç de rastlantı olmadığını göstermektedir. 

Sibirya Tatarlarının etnik şekillenmesinde Tatar kabileleri her zaman asıl rol 
oynayan unsurların başında gelirler. Tatarlar; Göktürk, Uygur, Kimek kağanlık-
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ları içinde de yer alıp, bu imparatorlukları meydana getiren grupların en önem-
lilerinden olmuşlardır. Altın Orda devrinde Sibirya Tatarlarının arasına İdil-Ural 
Tatarları da katılır. Bu münasebetler İbak ve Köçüm Han zamanında yoğunlaşır 
(Yusupov 2003, 29). Bunun dışında Sibirya Tatarlarının şekillenmesinde Kazak, 
Kırgız, Nogay, Özbek, Oğuz, Uygur gibi Türk boylarının etkisi olduğu da bilin-
mektedir (Yusupov 2003, 29-42).

D. M. Nasilov, Sibirya Türk halklarının oluşumunda, geniş Sibirya toprak-
larında eski devirlerde yaşayan Ugor, Samoyed, Ket ve bunların akrabası olan 
başka halkların katkısı olduğunu belirtir. Türklerin, Türk kağanlıkları zamanında 
Batı Sibirya ovasına gelmeye başlayıp, Uygur ve Kırgız kağanlıkları zamanında 
gelmeye devam etmiş oldukları tahmin edilir. Ondan sonraki aşamalarda etnik sü-
rece, Moğol kavimleri de katılır (Nasilov 1997, 51). 13. yüzyılda Batı Sibirya’dan 
İdil’e kadar uzanan sahadaki göçebe Türk-Kıpçak boyları Moğolların hâkimiyeti 
altına girer (Şahin 2003, 85). Bu karışık tarihî süreçler, Sibirya Tatarlarının ve 
dillerinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. A. P. Dulzon da Obi’de Samoyed-
lerin, Tobol-İrtiş bölgesinde Ugorların, Yenisey’de de Yenisey halklarının Türk-
leşmesi neticesinde Sibirya’da Türk lehçelerinin yayıldığını söyleyerek, adı geçen 
halkların Sibirya Tatarlarının oluşumuna katkıda bulunduğunu belirtir (Dulzon 
1995, 102).

Çeşitli Türk kavimlerinin etkileşme süreci, bundan sonra da devam etmiştir. 
Kazak, Nogay, Özbek ve Uygur Türkleri; Sibirya Türklerinin oluşmasına katkıda 
bulunurlar (Şahin 2002, 734). Bu ilişkiler özellikle, 13. asırdan başlayarak can-
lanır. Sibirya dışından gelen Tatarların etkisi, Sibirya Hanlığı kurulduktan sonra, 
16. asırdan itibaren artmış; Sibirya, Rusya’ya bağlandıktan sonra daha da etkili 
olmuştur. Bu etki hâlen daha devam etmektedir. Bunun neticesinde Tatar edebî 
dili, Sibirya Tatarları arasında yaygınlaşmıştır. Nasilov, Sibirya bölgesi Türkçesi-
nin oluşumunda Oğuz, Kıpçak ve Karluk-Uygur dil özelliklerinin birleşmesinin 
önemli payı olduğunu belirtmektedir (Nasilov 1997, 52). 

D. G. Tumaşeva “Könbatış Sîbîrdegî Törki Kabile-Iru Atamaları” adlı yazı-
sında Sibirya Tatarlarının oluşumunu onomastik verilere göre incelerken, Sibirya 
Tatarlarının teşekkülünde 1. Fin-Ugor ve Bulgar-Ugor, 2. Eski Türk ve Eski Kıp-
çak, 3. Kıpçak-Nogay kabileleri olmak üzere üç tabaka belirlemiştir. Tumaşeva, 
bilhassa Saz yöresi ağzında Ugor, Altay, Kırgız tesiriyle birlikte eski Oğuzca özel-
liklerin de bulunduğunu belirtip bu tesirin Oğuz asıllı Uz ve Peçenek boylarının 
etkisiyle olması gerektiğini söyleyerek, Sibirya Tatarlarının oluşumunda Oğuz 
unsurunun bulunduğunu da vurgulamıştır (Tumaşeva 1996, 85-92). Abdulkadir 
İnan, Oğuz boylarıyla Kıpçakların çok eski çağlardan beri komşu, hatta karışık 
olarak yaşadıklarını belirtip 11. yüzyılda eser veren tarihçi Gardizi’ye atfen İr-
tiş boylarındaki Kıpçak-Kimekler zümresinde bir Bayındır boyu bulunduğunu 
kaydetmekte ve Kıpçak-Oğuz bağlantısına değinmektedir (İnan 1998, 82). Ah-
met B. Ercilasun, Oğuzların 10. yüzyıl başlarında “İdil-Seyhun-İrtiş” arasında 
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bulunduklarını ve İşim çevresindeki Kıpçaklarla bir arada yaşadıklarını belirterek 
Türk boy ve oymaklarının bir arada bulunmalarına değinir (Ercilasun 2004, 360). 
Ercilasun’un belirttiği yerler bugün Sibirya Tatarlarının yurt tuttuğu yerlerdendir. 
Mustafa Öner de Sibirya Tatar Türkçesinin söz varlığının eski ve çağdaş Oğuzca 
verilerle karşılaştırmalı olarak ele alınmasının gerektiğini belirterek Oğuz etkisine 
dikkat çekmiştir (Öner 2007, 343).

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşıldığına göre Sibirya Tatarlarının dil yapı-
sının ve söz varlığının oluşmasında bir Oğuz unsurunun bulunduğu görülmekte-
dir. Sibirya Tatar ağızları incelendiğinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve özellikle de 
söz varlığı bakımından Oğuzca özelliklere rastlanmaktadır. 

Sonuç
Sonuç olarak Sibirya Tatarlarının etnik esasını Kimek-Kıpçak boyları oluştu-

rur. Günümüz Sibirya Tatarlarının oluşumunda en önemli tabakayı Kıpçaklar teş-
kil etmektedir. Bununla birlikte devam eden tarihî süreçte İdil-Ural bölgesinden 
gelen Tatar Türkleri, Nogay, Kazak, Karakalpak, Başkurt, Özbek, kısmen Oğuz 
boyları Sibirya Tatar Türklerinin oluşumuna katkıda bulunur. Bunun yanında 
kısmen Moğol etkisi ve Türk olmayan yerli halklardan Hantıy, Mansıy, Ugor, 
Samoyed, Ket gibi halkların da Sibirya Tatar Türklerinin oluşumuna katkıda bu-
lundukları düşünülmektedir.

Sibirya bölgesi Türkçesinin oluşumunda Oğuz, Kıpçak ve Karluk-Uygur dil 
özelliklerinin birleşmesinin önemli payı olduğunu bilinmektedir. Bu birleşme ve 
bir arada yaşama neticesinde Türk boyları arasında bir kaynaşma meydana gel-
miş ve karşılıklı olarak ortak unsurlar ortaya çıkmıştır. -IşIn zarf-fiil ekinin Oğuz 
grubu lehçeleri dışında yalnızca Sibirya Tatar Türkçesi ağızlarında aynı yapı ve 
işlevlerle görülmesi lehçeler arasındaki ilgiyi ortaya koyması bakımından önem 
arz etmektedir.
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İKİ OLUŞUM EFSANESİ: ISSIG GÖL (KIRGIZİSTAN) VE 
BEŞPARMAK DAĞLARI (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)

Ali Berat ALPTEKİN*

Giriş
Orta Asya ülkelerinin halk kültürünün derlenmesi ve bunların bilimsel açı-

dan değerlendirilmesi çok eskilere dayanır. Başta Alman asıllı Rus Türkolog Rad-
loff olmak üzere pek çok araştırıcı (Verbitsky, Potanin vb.) değişik coğrafyalarda 
derlemeler yapmışlar ve bunları bilim dünyasıyla paylaşmışlardır. Dünyada bu 
çalışmalar XIX. yüzyılın başlarında başlarken Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 
bilim adamlarının üzerine düşeni yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir. 
Türk Cumhuriyetlerinde 1917 Ekim devriminden sonra yapılan derlemelerde halk 
kültürü ideolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bugün Sovyetler Birliği dostumuzudur, komşu-
muzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını 
kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi 
parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından 
kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağı-
nı bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeş-
lerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü 
susup beklemek değildir. Hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? 
Manevî köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Ta-
rih bir köprüdür… Kökenlerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde 
bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türkler’in) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz bizim 
onlara yaklaşmamamız gerekli.” şeklindeki görüşleri ise onun ölümünden sonra 
ya unutulmuş ya da unutturulmuştur. Bazı aydınların Türkiye dışındaki Türklerle 
ilgilenmeyi suç saymasından dolayı, 1990’lı yıllara kadar Orta Asya kültürüyle 
pek ilgilenilmemiştir.

1990-2000 yılları arasında Orta Asya Türk halk edebiyatı ve Türk dili üze-
rinde yapılan araştırmaların sayısı azımsanmayacak ölçüdedir. Bu yıllar içinde 
konumuz olan efsanelerle ilgili en önemli çalışma, Metin Ergun tarafından ya-
pılmıştır. Elbette Türk dünyası coğrafyasında derleme ve makale boyutunda da 
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yazılar yayımlanmıştır. Bütün bunlara karşılık 75 milyonluk Türkiye’de bu konu-
lara ilgi duyan insanların sayısı iki elin parmağını geçmez. 2000’li yılardan sonra 
ise bu çalışmalar durma noktasına gelmiştir. Sadece bilimsel çalışmalar değil, o 
yöreye ilgi duyan insanların heyecanı da kaybolmuştur. Ancak Osmâniye, Kas-
tamonu, Tarsus (Mersin), Yıldırım (Bursa) belediyeleri ile Türk Dil Kurumu ve 
Ege Üniversitesi Türk dünyası Araştırmaları Enstitüsünün Türk dünyasıyla ilgili 
çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. 

Bildiri konumuz olan efsaneye Türk dünyasında anız, anız-engime, epsa-
ne-hikâyet (Kazakistan); apsana, rovayat (Türkmenistan); efsane, rivayet (Özbe-
kistan); efsane (Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkan Türkleri, Kırım 
Türkleri); epsana, legenda, anız, anız-engime (Karakalpakistan); esatir, mif, ef-
sane (Azerbaycan); rivayet, epsane (Uygur/Doğu Türkistan); rivayet, legenda, 
ekiyet, beyt (Kazan Türkleri); rivayet, legenda (Başkurdistan); vb. gibi adlarla 
karşılanmaktadır.

Efsane kavramının aslı Farsça olup fesane şeklindedir. Yunancadan dilimize 
geçmiş olan mitos ve mit kelimeleri de efsane kavramlarını karşılamaktadır. 

Şükrü Elçin efsaneyi, “İnsanoğlunun tarih sahnesinde görüldüğü ilk de-
virlerden itibaren ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; 
zamanla, inanç, âdet, an’ane ve merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan 
bir çeşit masaldır.” (Elçin 1986, 314) şeklinde tarif etmektedir. Efsaneyle ilgili 
çalışmaları, daha sonraki pek çok kaynağın aslını oluşturan Saim Sakaoğlu’nun 
Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Katalogu 
adlı eserinde bu türün çeşitli tanımlarının yanı sıra, bu tanımların yorumuna da 
yer verilmiştir. Ayrıca efsanelerin özellikleri de sıralanmıştır. Efsaneler; şahıs, yer 
ve olaylarla ilgili olması, anlatılanların inandırıcılık özelliği taşıması, genellikle 
şahıs ve olaylarda olağanüstülüğün bulunması, belirli bir şeklinin olmaması, kısa 
olması ve konuşma diliyle anlatılması, gerçek olmamasına karşılık gerçekmiş gibi 
kabul edilmesi, zamanın geçmiş ve günümüz arasında değişmesi, mekânın dün-
ya olması, kutsiyetin öne çıkması, tarihle yakın ilişkili olması, ulusal ve uluslar 
arası özellik taşıması ve tek motif üzerine kurulmasıyla diğer türlerden kolaylıkla 
ayrılabilir.

Diğer edebî türler gibi efsaneyle ilgili de çeşitli sınıflamalar yapılmıştır:
I. Dünyanın Yaratılışı ve Sonu ile İlgili Efsaneler
II. Tarihî Efsaneler 
III. Tabiatüstü Şahıslar ve Varlıklar Üzerine Efsaneler
IV. Dinî Efsaneler (Boratav 1969, 113; Sakaoğlu 1992, 21-22).
Yukarıdaki sınıflamanın ilkinin alt başlıkları arasında yer alan göl ve dağla-

rın oluşumuyla ilgili efsanelerin sayısı azımsanmayacak ölçüdedir. Türk dünyası-
nın tamamında karşılaştığımız taş kesilme, hayvanlar ve velilerle ilgili efsaneler 
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arasında büyük benzerlikler vardır. Kaplumbağanın aslında bir tüccar olduğu ve 
hileli alışveriş yapması sonucunda kaplumbağa (tasbağa, taşbağa)ya dönüştüğü 
bütün Türk dünyasında bilinmektedir. Gelenek ve göreneklerimize göre gelinin 
büyüklerinin yanında süslenmesi, saçını taraması hoş karşılanmaz. Bu yasak efsa-
neye de geçmiş olmalı ki, aynanın karşısında saçını tarayan gelin tarağıyla birlikte 
kuşa dönüşmüştür. İbibik kuşu, taraklı kuş, şapapinik kuşu gibi adlarla anılan bu 
kuşun efsanesi de tüm Türk dünyasında bilinmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı 
taş kesilmeler de yine Türk dünyasında ortak olarak bilinmektedir. Orta Asya’da 
Hoca Ahmed Yesevî’ye bağlı olarak anlatılan bir efsanenin Anadolu’da Hacı Bek-
taş Veli, Taptuk Emre, Yunus Emre veya Somuncu Baba etrafında anlatılması da 
bu ortaklığın örneklerindendir. Burada efsane kaidelerinden olan “adapte olma” 
ve “hatırası zayıflayan kahramanın yerine yeni kahramanın geçmesi” kendisini 
göstermektedir. Yeni coğrafyaya uyum sağlayan metinde, bu yeniliğe paralel ola-
rak kahraman da değişmiştir. 

Türk dünyasındaki pek çok dağın, gölün, ırmağın ve mağaranın da efsanesi 
vardır. Bunlarla ilgili olarak anlatılan efsaneler, farklı bile olsa köken itibariyle 
aynıdırlar. Kırgızistan’daki Issıg Göl ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
Beşparmak Dağları’yla ilgili efsaneler bu gruba girmektedir. 

Issıg Göl Efsanesi
Issıg Göl, Anadolu Türklerine çok uzaktır. Hatta birçok Türkiye Türkü, Is-

sıg Göl’ün Kırgızistan’da olduğunu bile bilmez. Oysa Issıg Göl ve Altay Dağları 
çevresi, Türklerin göçten önceki ilk yurtlarıdır. Bir başka deyişle Türkler yeni 
memleketlerine adı geçen coğrafyadan yayılmışlardır. Issıg Göl, Kırgız Türkleri-
nin denizidir. Burası bozkır sıcağından kaçıp serinleyebilecekleri tek yerdir. Bu 
sebepten göl ve çevresiyle ilgili olarak birçok efsane anlatılır (Alptekin 1995, 14-
16). Bunlardan ilki, Issıg Göl’ün oluşumuyla ilgilidir.

Evvel zaman içinde iki yiğit, Issıg adında bir kız severler. Hatta bu sevda-
dan dolayı, birbirleriyle defalarca kavga ederler. Ancak iki genç düelloda birbirini 
yenemeyince kızı öldürmeye karar verirler. Kızı bugünkü Issıg Göl’ün bulundu-
ğu yere atarlar. Ancak çok geçmeden kızın atıldığı yer kabarır ve buradan sular 
fışkırır. Cesedin olduğu yer göle dönüşür. Kavga eden gençler de gölün doğu ve 
batısında esen rüzgârlara dönüşürler (Ergun 1997, 589).

Bir başka anlatmada ise pınardan su dolduran dünya güzeli bir kıza, Ulan ve 
San-Taş adlı iki genç âşık olurlar. Ancak kızla kimin evleneceği konusunda anla-
şılamayınca iki genç düelloya tutuşurlar. Ancak yenişemezler, bunun üzerine kız 
iki arkadaşın ölümüne sebep olmamak için aralarına girer. Ardından bulundukları 
yerde bugünkü Issıg Göl oluşur. Ulan ve San-Taş ise rüzgâra dönüşerek gölü dal-
galandırırlar (Ergun 1997, 589).

Kırgızistan’dan tespit edilen üçüncü efsanede ise, Issıg adındaki dünya güze-
li kıza dört bir taraftan dünürler gelir. Bunlar arasında yiğitlikleri ile ünlenen iki 
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genç de vardır. Issıg bunların ikisini de sever. İki genç arasında karar kılamayınca 
gözyaşları sel olur. Kızın gözyaşları derelerden akar ve bugünkü gölü oluşturur. 
Gölün suyunun tuzlu olması da kızın gözyaşlarıyla ilişkilendirilir. Gençler de rüz-
gâra dönüşmüşlerdir. Bölgede doğudan esen rüzgâra Ulan, batıdan esene ise San-
taş denilmesi bu efsaneye bağlanır (Ergun 1997, 590).

Beş Parmak Dağları Efsanesi
Kırgızistan’daki Issıg Göl Efsanesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 

Beşparmak Dağları’yla ilgili efsaneyle benzerlikler göstermektedir.
Kıbrıs’ta güzelliği dillere destan olan çok güzel bir kız yaşarmış. Bu kızın 

güzelliğini duyan iki genç kıza âşık olurlar. Bu gençler hiçbir şeyden korkmazlar, 
ikisi de güçlü kuvvetlidir. Gençlerden birisi oldukça iyi, diğeri ise kötüdür. İki 
genç, bugünkü Masera Ovası’nın bulunduğu yerdeki bir bataklıkta düello yapma-
ya karar verirler. Anlaşmaya göre dövüşü kazanan kızı alacaktır. Düello zamanı 
iki genç, bataklığa gelirler ve dövüşe başlarlar. Kötü olan genç daha ilk kılıç dar-
besinde iyi kalpli, sevecen genci yaralar. Yaralanan iyi kalpli genç, can havliyle 
kötü kalpli arkadaşını bataklığın derinliklerine iter. Kötü kalpli genç bir daha gö-
rülmez. Bu arada iyi kalpli genç de o kadar bitkin düşer ki, bataklılık onu da içine 
çekmeye başlar. Yorgunluktan hâlsiz düşen genç boğulmamak için elini havaya 
kaldırır ve elindeki kılıç da düşer. Eli dışarıda kalan genç taş kesilir. Bataklık ise 
yükselerek dağa dönüşür. Ercan Havaalanı’ndan Lefkoşe’ye doğru giderken dağa 
dikkatli bir şekilde bakılacak olursa; bu dağın en üstünde sıralı olan beş parmak 
görülebilir (Nesim-Öznur 2009, 28).

Ortaklıklar üzerine
Görüldüğü gibi Kırgızistan’daki Issıg Göl ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

riyeti’ndeki Beşparmak Dağları Efsanesi, köken itibariyle aynıdır. Her ikisi de 
insan asıllıdır. Aradaki fark Issıg Göl için farklı anlatmalar olmasına karşılık, Beş-
parmak Efsanesi’nin varyantlaşmamasıdır. Kırgızistan’da dünya güzeli kızın adı 
Issıg’dır. Bu güzel kızı iki genç sevmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
anlatılan efsanede, dünya güzeli olan kızın adı belli değildir. Yine Kırgızistan’daki 
efsanede kıza âşık olan gençlerin adları Ulan ve San-Taş olarak verilirken, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gençler adları yerine karakterleri ile tanımlanmıştır. 
Kırgızistan’da gençler, Ulan ve San-Taş rüzgârlarına dönüşerek halk gönlünde 
yaşamaya devam etmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise kötü kalpli 
genç yok olup giderken; iyi kalpli olan dağa dönüşmüştür.

Türkiye’de göllerle ilgili olarak anlatılan efsaneler, belirli motifler üzerine 
kurulmuştur:

1. Hazreti Hızır veya bir velinin bedduası üzerine şehir sulara gömülür (Ha-
zar Gölü, Efteni Gölü, Sapanca Gölü, Tödürge Gölü vb.).



53Ali Berat ALPTEKİN

2. Kadın, nikâhlısının dışında birinin “Allah’ın aşkına” demesi üzerine ken-
dini öptürür. Kocası ise ondan; “Allah’ın aşkına” diyerek kendisini ateşe atmasını 
ister. Bunun üzerine kadın kendisini ateşe atar ve orası göle dönüşür (Balıklı Göl).

3. Gölün suyu âb-ı hayattır. Sudan içen insanlar ölümsüzlüğe kavuşacaktır. 
Sudan içilmek istenmesi üzerine göl bin parçaya bölünür (Bingöller).

4. Gaipten “Gelirem, gelirem” diye bir ses işitilir. Sesi duyan kişinin “Gel” 
demesi üzerine göl oluşur (Tortum Gölü ve Şelalesi).

5. Âşıkların bulunduğu mağaranın üzeri göl olur (Şak Şak Mağarası).
6. Hazreti İbrahim Aleyhisselam’ın atıldığı yer göle dönüşür (Balıklı Göl, 

Nemrut Gölü).
Yukarıda metinlerini verdiğimiz Issıg Göl Efsanesi insan asıllıdır. Batı Türk-

leri arasında insan asıllı göl efsaneleri oluşmamıştır. Issıg Göl’e adını veren kız 
ile Beşparmak Dağları’nın oluşmasında adı gizlenen kız aynı özeliklere sahiptir. 
Beşparmak Dağları’nın oluşumuyla ilgili olarak anlatılan efsane, hem Batı hem 
de Doğu Türkleri arasında bilinmemektedir. Issıg Göl’ün oluşumuyla ilgili efsane 
de başka bir coğrafyada bilinmemektedir. Bize kalırsa her iki anlatma da efsane 
değildir. Bunlar olsa olsa mitolojik metinlerdir. “İnsanoğlunun bilinmeyenler kar-
şısında uydurdukları hikâyeler”, “semboller ilmi”, “dünyanın yaradılışı ve sonu 
ile ilgili hikâyeler” şeklinde tanımlayabileceğimiz mit metnini, efsaneden ayır-
mak oldukça zordur. Dikkat edilirse her iki anlatmada da din unsuru yoktur. Din 
unsurunun bulunmaması, bunun yerine iyilik ve kötülük kavramlarının işlenmesi 
her iki anlatmayı efsane kapsamından çıkarmamızı gerektirmektedir.

Bize göre efsane ve mitoloji araştırıcılarının üzerinde durmaları gereken bir 
konu, yeni bir efsane tanımı ve efsane tasnifidir. Türkiye’de Pertev Naili Bora-
tav’la birlikte başlayan tasnif denemelerinden sonra pek çok çalışma yapılmıştır. 
Ancak kötü ruh olan “Alkarısı”nı mit metinleri yerine, hâlâ olağanüstü şahıslarla 
ilgili efsaneler içerisinde değerlendiriyoruz. Saim Sakaoğlu’nun 101 Anadolu Ef-
sanesi adlı kitabında yaptığı tasnif, bizim de içinde olduğumuz efsane araştırıcıla-
rı tarafından hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılmıştır. Oysa bu tür metinler ef-
sane değil mittir. Aynı şeyi, Issıg Göl ve Beşparmak Dağları için de söyleyebiliriz. 
Bu nedenle efsane araştırıcılarının, tasnifi gözden geçirmeleri yararlı olacaktır.

Tarihî-Coğrafi Fin yönteminin kurucusu sayılan Stith Thompson’un Mo-
tif-Index of Folk-Literature adlı eserinde, “A” harfi ile gösterdiği motif numara-
ları mitoloji ile ilgilidir. Thompson’un bu eseri de görüşümüzü kuvvetlendirmek-
tedir. “A” harfi ile gösterilen grupta, göllerin oluşumuyla ilgili mitolojik motifler 
de yer almaktadır:

A 920. 1. Göllerin kökeni
A920. 1. 5. Göllerin kökeni gözyaşındandır.
A920. 1. 11. Kadın su ve havuza dönüşür.
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Türkiye’de göller gibi dağların ad almasında da benzer hususlar gözden kaç-
mamaktadır.

1. Dağ, herhangi bir kelimenin bozulması üzerine ad almıştır: Anamas Dağı 
(Eğirdir / Isparta), Çökelez Dağı (Çal / Denizli), Delles Tepesi (Kınık/ İzmir).

2. Dağ, velilerin konaklamalarından bu adı almıştır: Erenguruh Dağı (Kızı-
lören / Konya).

3. Dağ, adını üzerinde yaşayan kahramandan almıştır: Keşiş Dağı (Erzincan).
4. Dağ, adını dinî bir kavramdan almıştır: Süphan Dağı (Ağrı).
5. Dağ, adını acı bir olayın ardından almıştır: Amanos Dağı (Hatay).
6. İki kişinin (bazen kardeşin) kavgası sırasında, kendilerinin veya başka bi-

risinin bedduası üzerine dağ ad almıştır: Ağrı Dağı (Ağrı) (Alptekin 2001, 28).
Dağların oluşumuyla ilgili efsanelerde de mitolojik unsur ön plandadır. Tür-

kiye’deki Süphan Dağı, Amanos Dağı, Anamas Dağı, Çökelez Dağı, Delles Tepe-
si, Ereguruh Dağı, Keşiş Dağı, Bolkar Dağı ve Hasan Dağı’yla ilgili anlatmalarda 
dinî unsurlar veya kelime oyunları öne çıkmaktadır. Bunlarla ilgili anlatmalar 
elbette efsanedir. Ancak insan asıllı olan Ağrı Dağı, Hasan ve Ekecik Dağı (Tür-
kiye); Beşparmak Dağları (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Çaptığan-Adagan, 
Kızırgan-Kederge, Uludağ-Sodonok (Altay); Ağrı Dağı-Garnı Yarık Dağı (Azer-
baycan); Bekey-Matay Dağı, Şagan-Matay Dağı (Kazakistan); Kadınbajı-Mustag 
Dağı (Şor) metinlerinde mitin öne çıktığı gözden kaçmamaktadır. Nitekim Mo-
tif-Index of Folk-Literature’de dağların oluşumuyla ilgili motifler, göllerde oldu-
ğu gibi “A” harfinde gösterilmiştir:

A960. Dağın yaradılışı
F750. Olağanüstü dağ
D291. İnsanın dağa dönüşmesi
X520. Dağ hakkında yalanlar
Bütün bu açıklamalardan hareketle Beşparmak Dağları’nın oluşumunu anla-

tan metnin, mitolojiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 
İlk bakışta bu tür efsaneler “migrotory legends” (gezgin efsaneler) olarak 

gibi değerlendirilebiliyorsa da burada Raoul Rosiere’nin “birinin yerine diğerinin 
geçmesi” ve “adapte olma” kaidelerinin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kır-
gızistan coğrafyasında Issıg Göl ne kadar önemli ve sembolik bir değer taşıyorsa 
Beşparmak Dağları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için o derece önemlidir. 
Efsanelerde mekân ve kahramanın değişmesi ise; “Aynı akli kapasiteye sahip olan 
milletlerde ortak efsaneler oluşur.” ilkesiyle açıklanabilir. Ayrıca yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi yeryüzü şekilleri, eski ve yeni coğrafyalarda aynı bile olsa farklı 
adların altında oluşabilmektedir. Issıg Göl ve Beşparmak Dağları da bunun güzel 
bir örneğidir. 
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Sonuç
Yukarıdaki ortaklıkların da açıkça ortaya koyduğu gibi, yeni bir efsane sınıf-

laması yapılmalıdır.
Yıllar önce Avrupa’daki efsane araştırıcılarının bir araya geldiği gibi, benzer 

toplantılar Türk dünyasının değişik merkezlerinde de yapılmalıdır. Bu toplantıla-
rın sonucunda hangi metinleri efsane, hangi metinleri inanış, hangi metinleri ise 
mit olarak değerlendireceğimiz kesinleşmiş olacaktır. 

Hiç şüphesiz bilim geçmişteki çalışmalardan yararlanacaktır. Ancak onlar 
değiştirilemez ve geliştirilemez değildir. Özellikle genç kuşak teknolojiden de 
yararlanarak, dünyadaki eski ve yeni görüşlerle donatılmalı ve ufkumuzu açacak 
yeni bilgileri bizlere ulaştırmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk dünyası ile ilgili görüşleri, gelişmeler ışı-
ğında yeniden değerlendirilmelidir. Son on yılda özellikle Hazar Denizi’nin do-
ğusuyla ilişkilerimiz durma noktasına gelmiştir. Bu sebepten çalışmalara ivme 
kazandırılmalı ve yeni yöntemlerin ışığında bilimsel araştırmalar yapılmalıdır.
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KAZAKİSTAN, GÜRCİSTAN VE UKRAYNA’DA HRİSTİYAN 
TÜRKLER URUMLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Erdoğan ALTINKAYNAK1*

Giriş
Tarihî coğrafyalarına baktığımızda Türk dilli, Hristiyan dinli halklardan 

Urumların yaşama alanlarını Ukrayna’nın Donetsk eyaleti, Mariupol şehri, Dni-
yepropetrovsk eyaleti, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan’ın Tselka bölgesi, 
Kazakistan’ın Kentav ve Almatı şehirleri, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yu-
nanistan’ın Selanik ve Atina şehirleri ile sınırlandırabiliriz. Anadolu’dan göçen 
ve Sovyet Rusya’nın Gelencik bölgesinde iki köyde yaşayan ‘Urumlar’ da vardır 
(Tenişev 1972, 349).

Ukrayna’da yaşayanların büyük çoğunluğu, 1779-80 yıllarında Çariçe II. 
Ekaterina (Yekaterina) döneminde şimdiki Kırım Özerk Cumhuriyeti’nden ay-
rılarak Donetsk eyaletine yerleştirilmiş olanlardır. Donetsk’te yaşayan Hristiyan 
dinli, Türk dilli halklar kendilerini Rumeyler ve Urumlar diye iki gruba ayırmak-
tadırlar. Etnik isim olarak da Rumey ve Urumi ve bu kelimelerden türetilen Ur-
meyka, Rumeysa, Rumeyus ve Urumeys isimlerini kullanmaktadırlar. Sonradan bu 
isimler Sovyetler Birliği bilimsel literatüründe Greko - Elenler, Greko - Tatarlar 
adını almıştır. Her köy halkının kendi etnik adını kendi verdiği de olmuştur. Me-
sela Mariupolski Pedegogiko Ekonomiçeski İnstitüt (MPEİ olarak kısaltılacaktır) 
kayıtlarına ve derleme arşivine göre, Malom Yanisoli: Harahlotı (Harahlotlar), 
Sartana’da: Sartanotı (Sartanlar) adlarını kendileri için kullanmışlardır. (MPEİ 
2001-2002) Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan’da yaşayanlar kendilerini Urum 
adıyla birlikte Grek olarak da adlandırmaktadırlar.

Gürcistan’da yaşayan Türk dilli, Hristiyan dinli halkların bu bölgeye gelişleri 
de değişik zamanlara rastlar. İlki 1821-1825 yıllarında olmak üzere Anadolu’dan 
o günkü Rusya topraklarına göçürülenlerdir. Bu göçlerin sebebi, Osmanlı - Rus 
mücadelesinde, Rusların uyguladığı politikalardır. Amaç Osmanlı Devleti’ni ve 
Kırım Hanlığı’nı iktisaden zayıf düşürmek, huzursuzluğu artırarak boşaltılan böl-
geleri istila etmektir. Nihayetinde Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı toprakların-
dan yaptırılan bu göçlerden kısa bir süre sonra boşaltılan bölgeler Ruslar tarafın-
dan işgal edilmiştir.

1 * Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi.



58 Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna’da Hristiyan Türkler Urumlar Üzerine Yapılan Çalışmalar

1821 - 1825 yıllarından daha sonraki yıllarda Kuzey Doğu Anadolu ve Ana-
dolu’nun Doğu Karadeniz bölgesinden göç devam etmiştir. Doğu Karadeniz 
bölgesinden mübadele yoluyla (1921-23) giden halklar da vardır. Bunlar da Rus 
gemileri aracılığıyla, Abhazya bölgesine çıkarılmışlardır. Doğu Karadeniz böl-
gesinden mübadele yoluyla ayrılanların bir kısmı da İngiliz gemileri vasıtasıyla 
Yunanistan’ın Selanik şehrine çıkarılmışlardır.

Gürcistan’ın Abhazya kesimine çıkarılan ve Anadolu’nun Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars gibi vilayetlerinden gö-
çen mübadiller, Stalin döneminde, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Kazakistan’ın 
Kentav şehrine göçürülmüşlerdir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da bu şehir-
deki sürgünlerin bir kısmı ya geri Gürcistan’a dönmüş ya da çeşitli vasıtalarla Yu-
nanistan veya Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne göçmüşlerdir. Gürcistan’daki 
diğer Türk dilli, Hristiyan dinli halklardan bazıları yerleşik olarak Gürcistan’da 
kalırken, bazıları kendilerine sahip çıkan Yunanistan’a, Güney Kıbrıs Rum Cum-
huriyeti’ne ve bazıları da Rusya ve Ukrayna’ya göçmüşlerdir. Bilebildiğimiz 
kadarıyla adı geçen ülkelerden Ukrayna, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan 
ve Kazakistan’da bu halkların federasyon veya vakıfları vardır ve bu vakıflar da 
Yunanistan destekli olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yunanistan, adı geçen ül-
kelerden gelen bu halklara iş imkânı sunmakta, birçoğu da kaçak işçi olarak çalı-
şarak kazandıklarıyla beraber memleketlerine dönmektedir. Yunanistan bu halk-
lara bulundukları ülkede eğitim ve sosyal yardımlar sağlamakta, aynı zamanda 
çeşitli krediler sunarak bulundukları coğrafyada istihdama yönelik faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

Kendi devletlerini ve siyasal kimliklerini kendileri belirleyemeyen, geçmişte 
devlet olarak ortaya çıkamamış ve günümüzde de siyasal kimliklerini muhafaza 
edecek bir yapıya sahip olamayan bu halklar üzerine değişik ülkelerden pek çok 
bilim adamı akademik çalışmalar yapmıştır. 

2003-2006 yılları arasında Ukrayna, Kazakistan ve Gürcistan’da bu Hristiyan 
dinli, Türk dilli halklar üzerine çeşitli araştırma ve inceleme gezilerinde bulunup 
elde ettiğimiz sonuçları değişik yayın organlarında yayımlama fırsatı elde ettik. 

Tebliğimizin konusunu daha iyi ortaya koyabilmemiz için, öncelikle bu halk-
ların kendilerine verdikleri ‘Urum’, ‘Rumey’ veya modern Türkçede söylendiği 
gibi ‘Rum’ kelimesi ve bu kelimenin içerdiği anlamı aktarmamız gerekiyor.

Rum kelimesi, Roma kelimesiyle ilişkilidir (Çakmak 2007, 15). Avrupa’daki 
Roma kelimesi, Anadolu’da Rum olmuştur. (Mersinli 1959, 160) Roma İmpara-
torluğu ikiye ayrıldıktan sonra Avrupalılar, Doğu Roma İmparatorluğu’na Bizans 
adını verseler de, Doğulu toplumlar, Bizans halkı ve özellikle de Anadolu için 
Rum adını kullanmıştır (Çakmak 2007, 15). Bu coğrafyada yaşayanların dinleri 
veya milliyetleri ne olursa olsun ortak adları Urum veya Rum olmuştur. Anado-
lu’ya Rum Ülkesi, Selçuk hükümetine de Rum hükümeti denmiştir (Mersinli 1959, 
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160). Eşrefoğlu Rumi, Mevlana Celaleddini Rumi, Arazi-yi Rum, Diyar-ı Rum, 
Baciyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum tabirleri bu kavramla ilişiklidir. Anadolu’nun 
orta ve kuzey kesimleri içinde yaşayan halk da Rum olarak adlandırılmıştır (Sa-
rınay-Sünbül 1999, 37-38). Bu adlandırmalara “Rum Selçukluları” kelimesini de 
eklemeliyiz (Golden 2002). 

Osmanlılar; Avrupa’da, Doğu Roma İmparatorluğu’ndan arta kalan yerler 
veya prenslikler için Rum kelimesini daha uygun görerek bu ülkelere Rumeli adı-
nı vermiş (Şemsettin Sami, 1996), kendi tebaası içindeki Bulgarlar, Gürcüler ve 
Ermeniler dışında kalan Ortodoks Hristiyan cemaati için de Rum adını kullanmış-
lardır (Konartas 1999, 170). Yani Ortodoks ve Rum terimleri eş değerde kullanıl-
mıştır (Kitsikis 1996, 97). Bu yüzden Anadolu’daki Rum nüfus sayısını abartılı 
kullananlar olmuştur (Karpat 2003, 87).

r harfiyle Türkiye Türkçesi ağızlarında kelime başlamadığı için (Kırkkı-
lıç-Ulaş 2003). Urum kelimesi Rum kelimesinin Türkçe telaffuzu olarak, özellikle 
Anadolu Selçukluları ve sonrasında Bizans hükümranlığı altında ve Anadolu’da 
yaşayanlar için kullanılmıştır (Ercan 2001, 76). Doğu Roma İmparatorluğu’na 
Göktürkler Purum adını vermekteydiler (Gabain 1988, 230). Oğuz Kağan Desta-
nı’nda da bir Urum Kağan adı geçmektedir. Banarlı’nın Köprülü’den aktardığına 
göre Mevlana’nın oğlu Sultan Veled, II. Sultan Gıyaseddin Mes’ud’un Konya’ya 
gelerek tahta çıkışını, “Rumlar Türklerden kurtuldu” diye sevinçle karşılaması da 
(Banarlı,1983, 324) Anadolu şehirlilerine Rum veya Rumi diye ad verilmesi ile 
ilgilidir. 

Adı geçen halklardan Ukrayna’da yaşayanlar için Greko Elen veya Greko 
Tatar terimleri Sovyetler Birliği zamanında, komünist rejimin resmî politikaları 
gereği, memurlar tarafından kullanılmıştır. Greklerin araştırılması ile ilgili olarak 
1925 yılında Mariupol’de toplanan heyet raporuna ve değişik devlet vesikaları-
na da böyle geçmiştir. Ondan öncesine ait kaynaklarda böyle bir adlandırmaya 
rastlanmamaktadır. Bugün hâlâ Türk dilli, Hristiyan dinli halkları Rus gelenekli 
bilim adamları iki başlıkta anmaktadırlar (‘Türkofili’ Türke benzer ve ‘Elenofoni’ 
Helen asıllı.). 

Bugün Anadolu’da “Rum” kelimesi, Hristiyanlar için kullanılmakta olup 
“Bizanslı” manasındadır. Bize göre de Anadolu’da Rum ve Urum kelimesinin ta-
nımı yeniden yapılmalıdır. 

Bizans İmparatorluğu, adı üstünde bir imparatorluktur. Onda çeşitli milletler, 
halklar bir ve beraber yaşamaktadırlar. Bizanslıların ya da Romalıların tamamı-
na Rum veya Urum adı vermek, Osmanlı hâkimiyeti altındaki bütün toplulukları 
aynı millettenmiş gibi değerlendirmekten pek de farklı değildir. Özellikle Bizans-
lıların Balkanlar ve bugünkü Deşt-i Kıpçak’tan Orta Avrupa’ya kadar olan kısım-
lardaki Türk soylu halklardan kendi içinde barındırdıklarını düşünürsek sonucun 
ne kadar yanlış olduğunu anlarız.
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Bu arada aklımıza şöyle sorular da gelebilir: Acaba bu “Urum” kelimesi, 
Arapça Rum kelimesinden değil de ur kelimesinden türetilmiş olabilir mi? Eğer 
Urum kelimesi Rum kelimesinin Türkçenin ağızlarında aldığı hâl ise neden Ru-
mey kelimesi Urumey olarak söylenmiyor? 

Şüphesiz bu soruların cevabını dil bilimciler verecektir.
Gerek Elen soylu (Greko-Elen) ve gerekse Türksoylu (Greko-Tatar) gruplar 

1780’li yıllara kadar Kırım’da, 1921 yıllarına kadar Kuzeydoğu Anadolu’da ya-
şıyorlardı. 

Urumlar üzerine yapılan çalışmalar
Hristiyan dinli, Türk dilli halklar üzerine yapılan çalışmaları dil bilim, etnik 

bilim ve tarih araştırmaları diye ayırabiliriz. 
Azakönü Hristiyan dinli, Türk dilli halklar üzerine İrina Panamerova bir 

doktora tezi hazırlayarak onları değişik açılardan incelemiştir. Panamerova, Ma-
riupol’deki federasyonun, müze ve kütüphanenin ve kendi üniversitesindeki ar-
şivlerin imkânlarından faydalanmış, Yunanistan ile birlikte hazırlanan sempoz-
yumlarda da aktif rol almıştır.

Aleksandır Garkavets’in Urumlar hakkında yayınlanmış iki kitabı vardır. 
Bunların birisi Urumca-Ukraince sözlük çalışmasıdır. İkinci çalışması ise Urum-
ların tarih ve folklorlarıyla ilgili çalışmadır. Her ikisi de Almaata’da bastırılmıştır. 
Garkavets’in Urumi Nadazovya adlı eserinden edindiğimiz bilgiye göre Urum 
Türkçesiyle XVIII - XIX. asırlara ait yazılı belgeler vardır. Garkavets’in arşivinde 
1974-1979 yılları arasında bir kısmı makara kasetlerde olmak üzere 105 saatlik 
derleme kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtların bir kısmı kaybolmuştur. Birlikte 
çalışmamız esnasında, bu kayıtlar, ses parazitlerinden arındırılmak için bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır. 

IX. Ludvik’in elçisi Gulelmus de Rubruguis, Türkler ve Tatarlar Kırım’a gel-
meden önce, Kırım’ın güney sahillerinde kırk sarayın olduğunu ve bu saraylarda 
çeşitli dillerin konuşulduğunu anlatmaktadır (Tunmann 1991, 88). Polonyalı sey-
yah Martin Bronevskiy, XVI. asırda Tavrıya’nın güneyini gezdikten sonra Grek 
köyleri hakkında şunları söylemiştir : “... Onlar birbirinden farklıdır ve adları da 
farklıdır. Bazı Grekler ise kendi atalarını Fars olarak söylemektedir.” ( Branevski 
1867, 346)

Greklerin dili eski Grekçe, Urumların ana dili ise Türk-Tatar dilidir (Çerni-
şeva 1958, 39). Grigoroviç’ten aldığımız bilgiye göre, “Mariupol köyleri Grek 
köyleri olarak adlandırılmasına rağmen bu yerlerde iki farklı halk yaşamaktadır. 
Onların iki farklı millet olduğu yüz hatlarından da bellidir. Bunlardan birincisi 
‘tatlar’ olup Grekçe konuşmaktadırlar. İkinci grup ise ‘Bazariane’ adıyla anılan ve 
Grekçe bilmeyip Tatarca konuşan halktır.” (Grigoroviç, 1874, 5)
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Serafimov’un verdiği bilgilere göre, Preazovya’daki bir grup, Grek dilin-
de yazılan dinî ayin kitabını hiç anlamıyor; bir grup ise çok zor anlıyor. Ama 
Grekçeden Türkçeye çevrilen ayin kitaplarının dili, bir grup tarafından açık seçik 
anlaşılıyor ve bir grup tarafından ise zor anlaşılıyor (Serafimov 1901, 30). Bu 
anlaşılamazlık o denli ileri gidiyor ki kilisenin başındaki ruhani lider bile bu dili 
anlamıyor. O dönemde Rumeyler de tamamen Grek dili konuşmuyorlar. Dille-
rinde çok sayıda Türkçe kelime ve deyim de var. Bunlar da, Grek dilinde değil 
de Kırım Tatar dilinde ibadet edilmesini istiyor (Kaloyereva-Çerdaklı, 1998, 80). 

Aracioni’ye göre “Rumeyler Urumları, ayrı bir millet oldukları ya da Hristi-
yanlaşmış Türkler oldukları için değil, atalarının diline ihanet ettikleri için sevme-
mektedirler” (Aracıoni 1993, 154). O hâlde XX. asrın başlarına kadar Rumeylerin 
de Türkçe konuşmasını nasıl izah ederiz? Ayrıca Urumlarla Rumeylerin birbirleri-
ne beslediği olumsuz duyguları nasıl açıklayabiliriz?

Azakönü halklarından Rumeylerin dillerinin gelişimi ile ilgili pek çok araş-
tırmacı çalışma yapmıştır. Bazı araştırmacılara göre onların dil gelişimi İon’dan 
Bizans’a ve oradan da Yeni Grekçeye geçmiş ve bu geçişlerde yeni şiveler oluş-
muştur. Mariupol Rumeylerinin ağzı çağdaş Kuzey Yunanistan ağzına benzemek-
tedir. Sadece farklılık Tatar, Rus ve Ukrain kelimelerindedir (Cuha 1993, 128-
129). Bazı araştırmacılar Preazov muhacirlerini, MÖ VII. asırda Kırım’a yerleş-
miş Antik Yunanlılara bağlamaktadır. Ancak Marıupol Rumları ağızları üzerinde 
çalışan Çernişeva: “Preazovya muhacirlerini eski Yunanlılara bağlamak mümkün 
değildir, çünkü böyle bir belge elimizde olmadığı gibi yaşayan dil ve kültürleriyle 
de bu sonuca ulaşamıyoruz.” demektedir (Çernişeva, 1958, 86). Sokolov ise ke-
lime hazinesine göre Çağdaş Yunan diliyle karşılaştırarak Preazovya’da yaşayan 
Rumeylerin dilini beş gruba ayırmıştır:

1. Grup: Yalta ve Urzuf,
2. Grup: Stıla köyü, Konstantinapol ve Büyük Yanisol,
3. Grup: Kara-Kuba köyü ve Bugas,
4. Grup: Sartana köyü ve Çertomlık,
5. Grup: Küçük Yanisol ve Çardaklı (Garkavets 1999, 14).

A. Garkavets, Kuzey Priazovya’nın Urum dillerini detaylı olarak incelemiş 
ve bir de Urum dili sözlüğü hazırlamıştır. Garkavets’in tespitlerine göre, Kırım 
Tatar dilinde olduğu gibi Urum dilinde de Kıpçak Oğuz unsurları bir hayli fazla-
dır. Kendisi bu unsurları kademeli olarak dört gruba ayırmaktadır. 

1. Balşoy Yanisol, Beşev, Manguş: Oğuz unsurları çok azdır.
2. Kermençik, Bagatır, Ulaklı: Oğuz unsurları az belirgindir.
3. Karan, Laspi, Kamar, İgnatyevka: Oğuz unsurları belirgindir.
4. Mariupol, Stariy Kırım: Oğuz unsurları Kıpçak unsurlarıyla eşittir 

(Garkavets 1998, 4; Garkavets 1999, 7). 
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Baskakov kendi çalışmalarında Urum dilinin Oğuz-Selçuk Dil Grubunun 
Oğuz koluna ait olduğunu iddia etmektedir. Ama Kırım Tatarlarının dilinin Kıp-
çak-Oğuz Grubunun Kıpçak koluna ait olduğunu belirtir (Garkavets 1999, ek.1). 
Bu görüşe göre, Urum dili Osmanlı İmparatorluğu döneminde tekâmül etmiş ol-
maktadır. 

Keppen haritasında Kırım’dan çıkan Urum ve Rumeylerin dillerinin taşıdığı 
Oğuz ve Kıpçak unsurları Kırım haritası üzerinde belirtilmiştir. Harita üzerin-
de gösterilen bilgiler Garkavets’i doğrulamaktadır. Bu haritada bütünüyle Oğuz 
Türkçesi özellikleri gösterenler, bütünüyle Kıpçak Türkçesi özelliği gösterenler, 
yüzdelik oranlarda artan ve eksilen Oğuz ve Kıpçak Türkçesi özellikleri gösteren 
yerler verilmektedir. Bu haritaya göre Alupka, Ayvasıl, İnkerman, Akmescit, Ker-
mençik ve Sudak tamamen Türktür. Kefe, Kezlev, Çerkeskerman, Karani, Balak-
lava, Kamar, Alsu, Laspi, Bahçesaray, Beşev, Karasubazar, Eski Kırım bölgele-
rinde Kıpçak özellikleri taşıyan Oğuz grubuna mensup Türkebenzerler (Urumlar) 
bulunur. Bagatır, Kermençik, Ulusala, Büyük Yeni Sala, Laka, Şuro adlı yerleşim 
merkezlerinde Kıpçak ve Oğuz Grubu dil özelliklerini eşit oranda taşıyan Türke-
benzerler (Urumlar) yaşar. Salgırbaşı, Stila, Alupka, Aluşta, Alutka, Yalta, Ma-
sandra, Magaras, Nikita, Urzuf, Yeniköy, Büyük Lanat, Kuru Özen, Küçük Özen, 
Ulu Özen, Demirci, Yeni Sala, Argın, Çardaklı, Uşun, Çermik, Sartana, Çermalık, 
Ayazma, Şelen, Kapsihor yerleşim merkezleri de Elen asıllı Türk dillilerin (Ru-
meyler) yerleşim yerleridir. 

Tenişev ise, Urum Türkçesini konuşan bütün halk gruplarının tamamıyla Ku-
zeydoğu Anadolu ağızlarından geldiğini iddia etmektedir (Tenişev 1972, 353). 

Anadolu çıkışlı Urumların diyalektleri Kars, Erzurum, Trabzon ağızlarına 
yakındır. Kırım çıkışlı Urumların diyalektleri ise daha çok Kırım Tatar Türkçesin-
dedir. Bir farkla ki, Kırım Tatar Türkçesinde ilk hece k sesi t’ye dönüşmediği hâl-
de Urum Türkçesinde ilk hece k sesi t sesine dönüşmektedir. Kentav Urumlarının 
konuşmaları Doğu Karadeniz Türk ağızlarına benzemektedir.

Bahse konu halklar, Yunan dilini bilmeyip, konuştukları dile Nova Greçeski 
(Yeni Grekçe) adını vermektedirler. Bu durumun mübadeleler esnasında Anado-
lu’dan Yunanistan’a, Girit’e, Gürcistan ve oradan da Kazakistan’a, Güney Kıbrıs 
Rum Cumhuriyeti’ne ve Ukrayna’ya gönderilen, sürgün edilen veya göçen Rum-
lar ile aynı olduğunu çeşitli kaynaklar defalarca zikretmektedir (Öztürk 2003, 15-
25; Carthy 2002; Tosun 1998; Cihangir 1996; Salaville-Dalleggio 1958; 1966; 
1997; Eyice 1974; Garkavets 1988; Garkavets 1999; Garkavets 2000). Gürcistan 
ve oradan yayılarak Kazakistan ve Ukrayna’ya göçen bir kısım halkların diya-
lektleri de Anadolu ağızları özelliği taşımaktadır. Kazakistan Kentav şehrindeki 
Urumlar üzerine Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde bir bitirme tezi yapılmıştır. 
(Bektaş 2006) 
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Antropolojik çalışmalar
Azakönü sakinleri üzerine yapılan antropolojik çalışmaları, ilk olarak Mari-

upol muhacirlerinin yüz hatlarının farklı olduğuna dikkat çeken V. İ. Gregoroviç 
yapmıştır. Gregoroviç, eski yazılı belgelere rastlamak umuduyla Mariupol mu-
hacirleri arasına 10 günlük bir araştırma gezisi yapıp Türksoylular (Eski Kırım, 
Manguş, Karan, Mariupol) ve Elensoylular (Yalta, Urzuf, Çerdaklı, Çermalık, 
Sartana ve Malayanisol) arasında gezerek etnografik bilgileri toplamıştır. Ken-
di çalışmalarının sonucunda “Mariupol muhacir yerleşim merkezlerinde iki ayrı 
millet mevcuttur. Bu ayrılık onların yüz hatlarında bile bellidir.” kanaatine ulaş-
mıştır (Gregoroviç 1874, 5). 

Mariupol muhacirlerinin araştırılmasında Gregoroviç’in en yakın yardımcısı 
F. A. Braun olmuştur. (RAN I (1890), 40, l, 1-3) Braun, şahsi gözlemleri netice-
sinde Mariupol muhacirlerini Yunan, Türk ve Got tipi diye 3 tipe ayırmaktadır 
(Panamerova 2005, 29). 

Çekoslovakyalı G. Çuçukalo, Yalta köyünde yerli Rumeyler üzerinde yaptı-
ğı antropolojik araştırmalar neticesinde Orta Akdenizli, Küçük Asyalı ve Doğulu 
olmak üzere 3 tip tespit etmiştir.

Grek asıllı antropolog A. N. Pulanos bölgede yapmış olduğu çalışmada birden 
çok sonuca ulaşmıştır. Pulanos’a göre Yalta ve Manguş’ta yapılan antropolojik araş-
tırmalar neticesinde Urumlar ve Rumeyler büyük Avrupalı ırkının Güney Avrupalı 
tipinde ve Doğu Akdeniz davranışındadırlar (RAN I (1890), -D 40, l, 1-3). 

Ünlü Ukrain Antropoloğu V. D. Diaçenko 1958’de Eski Kırım ve Mariupol’de 
70 kişi üzerinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Urumlar ile Rumeylerin 
farklı milletler olmadığı sonucuna ulaşmıştır (Diaçenko 1965, 28, 49-70). Ancak 
unutulmamalıdır ki Mariupol ve Eski Kırım sadece Urumların yerleştiği merkez-
lerdir. Aynı tip halkın birbirinden farklı olması da beklenemez. 

N. N. Nikluho-Maklaya AN SSSR Etnografik Enstitüsü 1988’de Mariupol 
muhacirleri üzerinde çalışmış, fakat sonuçlandıramamıştır. Bu araştırmalar S. P. 
Segeda tarafından devam ettirilmektedir. 2002 yılında Urum ve Rumey köyleri 
araştırılmış, iki farklı etnik grup arasında odontolojik ve dermatolojik metotlar da 
uygulanmıştır (Panamerova 2005, 32).

Çalışmalar neticesinde Mariupol muhacirlerinin antropolojik katalogları (fe-
notipleri) hazırlanmıştır. Bu fenotipler iki sonuca götürmüştür. 

1. Urumlar ve Rumeyler biribirinden farklı iki toplumdur.
2. Her iki toplumu meydana getiren bireyler de birbirinden farklıdır. 

Yani karışık boyların oluşturduğu toplumlardır. 
Elenofonları birkaç gruba ayırmak mümkündür. Akdeniz Balkan varyantı 

(MPEİ 2002, 34), Ön Asya varyantı (Yeremeyev 2002, 222-224). Küçük Asya veya 
Ön Asya grubu - Türkofonlar ise Marıupol, Eski Kırım, Balşoy Yanisol, Manguş, 
Beşev, Bagatır, Kermençik, Ulaklı olup şüphesiz onlar Küçük Asya yerlileridirler. 
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Elimizdeki bulgulara göre Priazovya muhacirlerinin etnogenetik bağlarını:
1. Antropolojik olarak Balkan halkları ile Selçuklulardan da önce Kü-

çük Asya halklarından gelen kol,
2. Doğudan gelen unsurlarla karışarak ‘Oğuz - Türkmen’ halklarından 

gelen kol diye açıklamamız mümkündür. Rumey ve Urumların etnik köken-
leri meselesinde Aracıoni’nin bu iki halk için söylediği fikirlerine katılmak 
en doğrusu olur kanaatindeyiz: “Rumeyler ve Urumlar birbirine bağlı ve 
bağı olmayan iki ayrı halktır.” (Aracıoni 1993, 154)

Urumlar üzerine yapılan tarih çalışmaları
Adı geçen halklar üzerine yapılan tarih çalışmaları da etnik kökenleriyle il-

gili bir sonuç vermemektedir. Urumlar, tarihî başlangıçlarını en çok bir coğrafya-
dan diğerine geçme zamanlarına kadar götürmektedirler. Ondan öncesine ait pek 
bilgileri yoktur. Kırım Urumları, Kırım’dan çıkıp Donetsk eyaletine gidişlerini; 
Gürcistan ve Kazakistan Urumları (Her ne kadar kendilerini Trabzon Rum Pontus 
Devleti’ne dayandırsalar da) Türkiye’den ayrılış ve Türkiye’deki mücadele yılla-
rını bilmektedirler.

Urumların yaşadığı coğrafyada her ne kadar Grek kolonileri yerleşmiş olsa 
da Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Uzlar, Bulgarlar ve Hazarların yer-
leştiği, devlet kurduğu ve İslamiyet’ten önce Hristiyanlıkla karşılaştıklarını da 
unutmamalıyız. Daha sonraki yıllarda Selçuklular, Osmanlılar, Altın Ordu, Kırım 
Hanlığı gibi Müslüman Türkler de bu coğrafyaya yerleşerek kültürel dokunun de-
vamını sağlamışlardır. Bu Türk coğrafyasında yaşayan ve çeşitli nedenlerle Hris-
tiyanlığı veya başka dinleri tercih edenlerin içine sonradan gelerek yerleşen başka 
milletlere mensup fertler de vardır. Ancak bunlar yekûn teşkil etmez.

Doğu Hristiyan dünyasının temsilcisi durumundaki Bizanslılar ile Müslüman 
Türkler arasındaki savaşlarda Hristiyan Türkler ya da Hristiyanlaştırılmış Türkler 
önemli rol oynamıştır. Kuzey Türkleri, Oğuzların Anadolu’ya yayılmaması için 
Bizanslılar tarafından pek çok kere kullanılmıştır. Bir kısım Hristiyan Türkler bu-
günkü Anadolu’nun doğu ve kuzeydoğusuna getirilip Müslüman Türklere karşı 
kullanılmış, buralarda Bizanslılar tarafından bir ara bölge oluşturulmuştu. Malaz-
girt ve Miryakefalon savaşlarında da Bizanslılar safında paralı asker olarak sava-
şan Uz, Peçenek ve Kuman birlikleri taraf değiştirerek Müslüman ırkdaşlarının 
savaşı kazanmalarına vesile olmuşlardı. Bu saf değiştirmeler Rusların aklından 
çıkmamış olmalı ki XVIII-XX. asırlarda Türkiye’den göç eden Hristiyanları, Sta-
lin döneminde, Türkiye sınırlarını Türksüzleştirme politikaları gereği daha içle-
re sürmüşlerdir. Bu cümleden, 1916-1917 yıllarında Rus ordusunda görev yapan 
Karay asıllı Tabip Albay ve Trabzon Belediye Başkanı Kefeli’nin anılarında, ister 
Türk olsun ister olmasın Türkiye sınırları içinde yaşayanların tamamına Rus yet-
kililerin şüphe ile baktıklarını ifade etmelerini sayabiliriz.
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Hazar Kağanlığı’nın Bizanslılarla ittifakları, Bizans sarayına kız alış verişleri 
neticesinde akraba oluşları ve Kırım’daki siyasi mücadelelerde etkin oluşları ayrı 
ayrı bahis konusudur. Bizans İmparatorluğu’nun içinde Türk soylu komutanlar, si-
yaset adamları, Türkopol adı verilen Türk birlikleri bir bahis; Türklerden toplanan 
çocuklarla oluşturulan Türk birlikleri ayrı bir bahis ve Hazar kağanının kızı Çiçek 
Hanım’dan olan IV. Leon bir bahis olarak kullanılabilir. 

Anadolu Selçukluları Kırım’daki Sudak kalesini alıp burayı kendilerine bağ-
lamışlardı. Anadolu’daki iktidar mücadelesinden mağlup çıkan İzzeddin Keykavus 
da Kırım’a yerleşmiş ve dört oğlundan ikisi Hristiyan olarak Bizans’ın himayesine 
girmişlerdi. Bunların soyundan gelenleri Osmanlı sultanları da korumuş ve himaye 
etmişlerdir. Osmanlıların Balkanlar ve Avrupa’ya yayılışlarında elbette ki Türk asıl-
lı Hristiyanların önemli rolü olmuştur.

Kırım’dan göç ettirilen Urumların içine, Urumlara vaat edilen imkânlardan ya-
rarlanmak maksadıyla boşluktaki Türklerden veya Tatarlardan bazı kimselerin de 
katılmış olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Son söz olarak Urumların Hristiyan 
Tatarlar olduğu fikrinin bazı bilim adamlarınca kabul edildiğini de söyleyebiliriz 
(Anzerlioğlu 2003).

Bilindiği gibi Türkler İslamiyet’ten daha önce Hristiyanlık, Musevilik ve Bu-
dizm gibi evrensel dinlerle tanışmışlardı. Nihayetinde Göktürkler ile Bizanslılar 
arasında elçilik gönderilmesi yoluyla ilişkiler kurulduğu (Ligeti 1986, 59-66), daha 
sonraki yıllarda Papalık ve Tatarlar arasında mektuplaşmalar olduğu da bilinenler 
arasındadır (Ligeti 1986, 93). Bu tanışıklık ve misyonerlik faaliyetleri neticesinde 
geneli kapsamasa da bir takım grupların gerek siyaseten, gerek ihtiyaca binaen iliş-
kiye girilen dinleri benimsedikleri ortadadır. Bununla da kalmayıp İslamiyet’i seç-
tikten sonra; tahtını korumak, canını kurtarmak, yeniden güç ve itibar sahibi olmak 
maksadıyla veya gittikleri coğrafyadan geri dönemeyip din değiştirip Hristiyanlığa 
girmiş olanlar da vardır. Ancak bu değişimlerin ve haberleşmelerin belgeleri ne hik-
metse bazıları tarafından saklanmaktadır (Ligeti 1986, 101-103). 

Dillerinde rastlanan Arapça; Allah, cennet, cehennem, peygamber gibi dinî te-
rimleri de dikkate alarak Urumları beş grupta toplayabiliriz:

1. Bunlar önceden İslamiyet’i kabul etmiş ve daha sonra çeşitli nedenlerle din 
değiştirmiş Türklerdir.

2. Türkçenin etkisinde kaldıkları için ana dillerini unutmuş, dinî terimleri de 
Müslüman Türklerden öğrenmiş Türk olmayan topluluklardır.

3. Daha önce Hristiyanlığı benimsemiş, Müslüman Türklerle birlikte yaşa-
maya başladıklarında da kendilerinden olmayan misyonerlerin terimlerini terk edip 
ırkdaşlarının terimlerini kullanan Türk topluluklardır.

4. Kıpçakların, Anadolu Selçukluları ile bağlanan kollarıdır.
5. MS II - V. asırlar arasında ve daha sonra XIV. asra varıncaya kadar Süryani 

ve Yakubi misyonerlerden Hristiyanlığı öğrenen Türklerin bakiyeleridir.
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Her ne kadar bu izahata yorumumuzu katıyorsak da Hristiyan Türklerin tari-
hi meselesini tarihçilere bırakmış durumdayız. Hristiyan Türklerin tarihi ile ilgili 
olarak pek çok yayın da vardır. Bu yayınları toplu olarak Yonca Anzerlioğlu’nun 
çalışmasında (Anzerlioğlu 2003, 325-346), Harun Güngör’ün çalışmaları arasın-
da (Güngör 1998; Günay-Güngör 1998) ve Türkler adlı ansiklopedide bulabil-
mekteyiz. Murad Adji’nin de Kıpçaklar ve Oğuzlar üzerinde çalışmalarında konu 
ile ilgili bir hayli bilgi bulunmaktadır (Adji 2001). 

Kırım tarihi üzerine önemli bir eser olan Sudakskiy Sinaksar adlı kitabın ke-
nar notlarında “Tatar erkek ve kadınları Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bir kıs-
mı Hristiyan adlarını aldıkları hâlde bir kısmı eski adlarını devam ettirdiler” diye 
yazılmaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki, Rus ve Yunan tarih yazarları, vakanü-
visleri, değişik Türk boylarını Tatar olarak adlandırmışlardı. Sinaksar’ın kenarın-
da şu isimlere rastlıyoruz: Açipay kızı Anna, Çimen oğlu Samaka, Papaz Koltan, 
Tanrıkulu Orançı’nın akrabası olan Yağmurçuk oğlu Çimen, Saygıdeğer Alupsun 
torunu saygılı Stefan oğlu Tohtemir, Tanrıkulu Kutluts, Tanrıkulu Alaçu, Tanrıkulu 
Samak’ın oğlu Almalçu, Samak Beyefendi oğlu Beyefendi Konstantin, Makariya 
Akufın okur oğlu Tokta, Dimitri Çoçak’ın kızı Tanrıkulu İkugaç, Tatar İoann, Pa-
rak lakaplı Paraskeva Hutlupey’in oğlu Peter vs. (Palkanov 1995, 130-133).

“Ruslara esir olduktan sonra mürted oldu.” sözüyle Cengizname’de geçen 
Burhan Sultan ile de bir bağ kurabilir miyiz? (Ivanics-Usmanov 2002, 32) Acaba 
bu isimler, Gürcistan Urumlarındaki ‘Malhazi, (Malgazi)’, ya da ‘Cafer’ isminin 
kökleri hakkında bir bilgi verir mi? Özellikle Urumlar ve hatta Rumeyler arasında 
rastladığımız ‘Çepni, Tohtamış, Kör, Çocuk, Ataman, Alyanah, Baryaktar, Başki-
ser, Beyata, Bacah, Çogan, Çora, Çubar, Hortahay, Hangeldi, Halaycı, Honah-
bay, Karamurza, Murza, Kurban, Kuman, Kardaş, Karangu, Manguş, Oğuzov, 
Özbek, Papuş, Melikoğlu, Sipahi, Yangıçer, Yurdaman (Tokiy 1998-2003) soyad-
larının izahını nasıl yaparız?

Bugün İstanbul’da bulunan Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kilise binasının 
1475 yılında Kefe’den getirilen ve adına Kara Meryem denilen ikonanın anısına 
yapıldığı, Patrikhanenin hukuk ve basın sözcüsü Sevgi Erenerol hanım tarafından 
söylenmektedir. Ayrıca Anadolu’da beylikler döneminde Bizans’a sığınarak Hris-
tiyanlığı benimseyen Türkler bilinmektedir. Mesela II. Alâeddin Keykavus’un 
dört oğlundan Feramerz Bizans’ta ölmüş, Melik de Hristiyanlığı seçerek Kons-
tantin adını almıştı. II. İzzeddin Keykavus ise Sodak’da 18 yıl yaşadıktan sonra 
vefat etmişti (Uzunçarşılı 1998, 17-19). Bunlardan başka, IV - V. asırlarda başka 
Türk boylarının da Hristiyanlığı benimsediğini, XI. asırda Roman Diyojen’in Ma-
lazgirt Savaşın’da yenilmesinde Hristiyan Türklerin soydaşlarının tarafına geç-
mesinin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Kurat’ın, Karadeniz Kuzeyindeki 
Türk Kavimleri ve Tarihleri adlı kitabında Hristiyanlaşan Türkler hakkında olduk-
ça fazla bilgi bulabiliriz (Kurat 1972). 
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Evangelia Balta’nın çalışmasında da ‘Kapadokya’da Türkçe konuşan Or-
todoks Hristiyanların kökeninin historiyografik bir sorun olarak meydana çıkışı 
tespit edilmiş, bu sorunun çeşitli veçheleri Osmanlı İmparatorluğu bağlamında 
bu toplulukların tanımı konusunda sistematik araştırmaların azlığı irdelenmiş ve 
XVIII. yüzyılın başından Lozan Anlaşmasına kadar geçen 200 yıllık süre içinde 
kullanılmış olan Karamanlı yayınları tahlil edilerek bu topluluğun kültürel ve ide-
olojik yapısı meydana çıkarılmıştır.’ (Balta 2003). 

Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz
Ne Türkçe yazar okuruz ne de Türkçe söyleriz
Öyle bir mahludi hattı tarikatimiz vardır
Hurufumuz Yonaniçe Türkçe meram eyleriz (Salaville-Dalleggio 1974, 306). 
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da bulunan kiliseler; Fener 

Ortodoks Patrikhanesi’nin Yunanistan taraftarı politikalarını, kilise politikaya ka-
rışamaz gerekçesiyle reddetmiş, Yunanlıların İzmir’e çıkışını protesto etmiş ve 
Anadolu Hristiyanları olarak Türk Ortodoks Patrikliği’ni kurmuşlardı. Kiliseler 
Yunanistan’ın Anadolu’ya tecavüzlerini her fırsatta kınamışlardı (Şahin 1980). 
Rıdvan Öztürk’ün “Anadili Türkçe Olan Ortodoks Rumlar” başlıklı makalesinde, 
Anadolu’dan mübadele ile Yunanistan, Girit gibi coğrafyalara göçen insanlardan 
bazılarının Yunanca bilmediği için nasıl horlandıkları ve bu insanların düştükleri 
trajikomik olaylara rastlamaktayız (Öztürk 2003, 15-25).

Tıpkı Osmanlı gibi Rusya da bir din devleti idi. Bu devletler için kimin hangi 
soydan olduğu değil, hangi dinden olduğu önemliydi. En azından rejimleri bunu 
böyle emrediyordu. İşte bu ortamda toplumlar kendi millî kültürlerinden kolayca 
uzaklaşıyor, dinlerinin emirleri doğrultusunda farklı bir kültüre girebiliyorlardı 
(Günay-Güngör 2003, 207-208). Ancak şurası da unutulmamalıdır ki, hiçbir Türk 
devletinde, ideolojik dinin dışında, yani rejimin kabul ettiği dinin dışındaki bir 
dine mensup olmaktan ötürü kimse baskı ve zulme uğratılmamış, ibadet ve ta-
pınma özgürlüğü verilmiştir. Hâlbuki Rusya içerisinde zorla Hristiyanlaştıran, 
Hristiyan olmayanları öldüren bir zihniyet vardı. Bu zihniyet ancak XIX. asrın 
sonlarına doğru yumuşamıştır.

Adlarına Greko-Tatar denilen bu insanların Kırım’dan ayrılmalarını çeşitli bi-
lim adamları hep aynı şekilde izah etmektedir. Kırım’ın ekonomik gücünü zayıflat-
mak ve iktisaden zayıflayan Kırım’ı Rus veya Slav gruplarının himayesine sokarak 
Kırım’ı Slavlaştırmaktır. Nitekim Kırım, bu olaydan 4 yıl gibi çok kısa bir süre 
sonra tamamıyla Rusya’nın hâkimiyetine girmiş ve bugünkü Karasubazar şehrinde, 
Potemkin’in, bir Cuma namazı sonrasında okuttuğu ferman ile Kırım Tatar Türkleri 
bağımsızlıklarını kaybetmiş ve Kırım, Tavriçeskaya Guberniya adıyla Rusya’nın 
bir eyaleti olmuştur. Bu işgaller esnasında 30.000 Kırım Türkü de hayatını kaybet-
miştir (Sertkaya 2006, 16-17; İnalcık 2001, 574; Ülküsal 1980, 117). 
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Bu politikanın altında, günümüz Rusya bilim adamlarından ve politikacıların-
dan bazıları reddetse de, Rusların sıcak denizlere inme ideali yatmaktadır (Kala-
yerova-Çerdakli 1998, 5-20). O zamanlar Greko-Tatar nüfusun dinî lideri çeşitli 
vaatlerle bu politikaya alet edilmiştir (Kalayerova-Çerdakli 1998, 13-18). Bu alet 
olmada şüphesiz, Alman asıllı Çariçe II. Yekaterina (Ekaterina)’nın (1729-1796) 
Kırımlı Hristiyan liderlere yapmış olduğu maddi yardımların da etkisi büyüktür 
(Cuha 1993, 152). Göçmenlerin pek çoğu açlık ve hastalıktan dolayı telef olmuştur 
(Cuha 1993, 35). Bu rakamlar çok küçük farlılıklarla başka kaynaklarda da yer al-
maktadır (Kalayerova-Çerdakli 1998, 13-18.). Halka vaat edilenler ise; serbest balık 
avcılığı, gittikleri yerde evlerinin hazır oluşu, 10 yıl vergiden muaf tutulmaları ve on 
yılın ardından da 1/100 oranında vergi alınması, isteyenlerin bağ ve bahçe kurarak 
vergisiz olarak işletme hakkı, sınırlı olarak Moskova’ya şarap satma hakkı, fabrika 
ve işletmelerin serbest olarak kurulması ve işletilmesi, kendi yöneticilerini seçme 
hakkı ve Rus askerleri tarafından korunmaları idi (Cuha 1993, 153-154). Bu kanun-
ların altında da bizzat II. Yekaterina (Katerina)’nın imzası vardı. Bu muhacirliğe 
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Moskova Kilisesi’nin de bir şekilde karışmış 
olması gerekir diye düşünüyoruz.

Kuzeydoğu Anadolu’nun Giresun, Trabzon, Erzurum ve Kars gibi vilayetlerin-
den 1821-1825 yıllarında göç ederek Gürcistan’a yerleşen Urumların neden göç et-
tiklerine dair elimizde şimdilik bir belge yoktur. Ancak Doğu Karadeniz bölgesinde 
Türkçe konuşan Bizanslılarla ilgili olarak Rustam Shukurov’un bir tebliğinden elde 
ettiğimiz bilgilere göre bunlar bölgedeki Hristiyan Tüklerdir ve kilise kayıtlarında 
da Türkçe isimleri ile kayıtlıdırlar (Shukurov 2000, 111- 122). Yine Doğu Karade-
niz bölgesinden 1920’li yıllarda göç eden ve Ruslar tarafından önce Gürcistan sahil-
lerine, daha sonra da Stalin’in Türkiye sınırlarını Türksüzleştirme politikaları gereği 
Orta Asya’ya, bugünkü Kazakistan’ın Kentav şehrine sürgüne gönderilen Urumla-
rın izlerine de ulaştık. Burada çalıştığımız yıllarda Bayburtlu, Ferhat Bektaş ismin-
de bir öğrencinin Kentav’daki Urumlar ve onların sözlü kültür ürünleri üzerine, dil 
esasında bir tez hazırlamakta olduğunu gördük. Bektaş, yapmış olduğu derleme ve 
çektiği fotoğraflardan bazılarını kullanmak üzere tarafımıza vermiştir. Bu tezi ken-
disine, Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yaptığı esnada 
İsmail Doğan vermiş olup, Metin Akar yönetiminde bitirme tezi tamamlanmıştır. 
Kentav’dakiler de iki ayrı topluluk olarak kendilerini tanımaktadırlar. Bunlardan 
bazıları Türkçeden başka dil bilmediklerini ve bazıları da Türkçe ile birlikte başka 
dil (Grekçe) bildiklerini ifade etmektedirler.

Tarihin çeşitli dönemlerinde Kırım ile Anadolu’nun Doğu Karadeniz sahilleri 
arasında gidiş gelişlerin olduğunu yazılı kaynakların dışında şifahi kaynaklar da 
zikretmektedir. Mesela Trabzon ve Yöresi Ağızları’nda bu konu ile ilgili anlatımlar 
ve ipuçları da vardır (Demir 2006, 244). 

Preazovya Urumlarının arasına, kendi ifadelerine göre 1821-1825 yılları ara-
sında, Anadolu’nun Trabzon, Giresun, Erzurum ve Kars vilayetlerinden Gürcis-
tan’ın Tselka bölgesine göçen ve oradan da 1981-1986 yıllarında Kırım, Donetsk 
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ve Dniyepropetrovsk’a yerleşen 2-3 bin kadar Urum da gelip katılmıştır. Onların 
ebeveynleri de Türkçeden başka dil bilmiyorlardı. Onlar sadece Anadolu’dan de-
ğil XVIII ve XX. yüzyılda İran’dan da gelmişlerdi (Panamerova 2003, 16). Önce 
Güney ve Kuzey Kafkasya’ya göçüp sonra Ukrayna topraklarına yerleşmişlerdir. 
Türkler bütün Bizanslılardan kalma Hristiyanlara dedikleri gibi bunlara da Urum 
veya Rum Milleti demişlerdi (Türkçe Sözlük 1998). 

 Giresun, Trabzon, Rize ve Ordu’da Urumların varlığını araştırmacı yazar 
Mehmet Fatsa da doğrulamaktadır. Ancak yazarımızın tahrir defterleri, şeriye si-
cilleri, vakfiyeler gibi birinci el, asıl kaynaklardan derlemiş olduğu bilgilere göre 
buradan giden Urumlar Türk dilli Hristiyandırlar, Ortodoks mezhebini benimser-
ler ve madencilik yaparlar (Fatsa 2002, 17-35). 

 Gürcistan’a yerleşen Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu Hristiyanla-
rının yeni yerleşim merkezlerinde kurdukları yerlere, Anadolu’da iken yaşadık-
ları yerlerin adlarını vermeleri de oldukça ilginçtir. Bu yerleşim merkezleri 32 
adet olup adları: Ahalik, Aşkala, Ayazma, Barmaksız, Bayburt, Başkom, Beştaş, 
Çatahi, Çift Kilise, Cinisi, Çolan, Dereköv, Daşbaş, Haraba, Godaklar, Guneka-
la, Haçkov, Hadik, Handa, Karakom, Karakilise, Kızıl Kilise, Nardevan, Özni, 
Şinek, Tarson, Tek Kilise, Tecisi, Olenk, Yedi Kilise’dir. Bu yerler Gürcistan’ın 
Tselka şehri civarındadır. 

Preazovya halkı üzerine İlminskiy, Cuha, Serafimov, Kuzminkov, Garkavets, 
Ponamerova, Murzakeviç, Markeviç, Kandaraki, Nemeth, Sokolov, Eckman, 
Çarnışeva, Blau gibi bilim adamları çalışmışlardır. 

Türkiye’den Yonca Anzerlioğlu’nun ‘Karamanlı Ortodoks Türkler’ adındaki 
çalışmasında Kırım kökenli Donetsk eyaleti Mariupol şehri Urumları hakkında 
bazı bilgiler ve yorumlara rastlamaktayız (Anzerlioğlu, 2003, 186-203). Urumlar 
hakkında kısaca bilgi vermekle yetinen Nevzat Özkan, bu bilgilere Kamil Gü-
ner’in, Yesevi dergisinde yayınladığı yazısını ve Shirin Akiner’in Sovyet Müslü-
manları adlı kitabını referans olarak göstermiştir (Özkan 2002, 167). 

Yunanistan tarafından desteklenen ‘Grek Federasyonu’ âdeta geleneksel hâle 
getirilmiş bilgi şölenleri tertip etmekte ve bu bilgi şölenlerinde Mariupol muhacirle-
ri ile ilgili çalışmalar ve görüşler tebliğler hâlinde sunulmaktadır (Ukraina-Gretsiya, 
1999). Federasyon merkezinde, muhacirlerin kültür ve tarihine yönelik bir arşiv 
vardır. Aynı arşive benzer ürünler, özellikle fotoğraflar MKM’de de mevcuttur. Yu-
nanistan’ın yardım ve destekleriyle kurulan Mariupol Kütüphanesinin bünyesinde 
de muhacirler üzerine yapılan yayınların koleksiyonu mevcuttur. Bu koleksiyon ve 
kütüphanedeki bazı belgelerin birçoğu artık hiçbir yerde bulunamayan materyaller-
dir. MPEİ’de de, Filoloji bölümü kontrolünde çok zengin bir arşiv vardır. 

Mariupol şehir yönetiminin zaman zaman yayınladıkları yıllıklarda, konu-
muzla ilgili oldukça geniş malumat mevcuttur (Dimitrıenko-Litvin-Tomazo-Ya-
kovleva-Yas 2000). 
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Alman General Otto Blau ve V. J Grigoroviç 1861 tarihinde Grek alfabesiyle 
Urum Türkçesinde yazılmış bir dinî metni yayınlamıştır (Garkavets 1999, 23).

Tarafımızca Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan’da araştırma, inceleme, tespit 
gezileri yapılmıştır. Yapmış olduğumuz araştırma-inceleme ve derleme gezileri-
nin sayısı Ukrayna’da 17, Gürcistan’da 3, Kazakistan’da 5’tir. 

Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Merkezine verdiğimiz 
bilgiler doğrultusunda, Alemdar Yalçın tarafından bir proje hazırlanmıştır. Bu 
projeye rehber ve uzman olarak katılmış ve bütün köyleri yeniden taramış bu-
lunmaktayım. Ancak gezi, saha uzmanlarınca yapılmamıştır. “Urumlar Üzerine 
Mukayeseli Bir Sosyal Araştırma” adıyla yapılan bu geziden elde edilen sonuçlar 
ve derlemelerin akıbeti hakkında bir bilgimiz yoktur. Özellikle basılı kaynaklar ve 
arşiv malzemelerinin kaydı hakkında da bir malumatımız yoktur.

Adı geçen halklar hakkında yapmış olduğumuz derleme, toplama ve araştır-
ma faaliyetleri neticesinde elde ettiğimiz belge ve bilgileri arşivimizde bulundur-
maktayız. Konu ile ilgili olarak da Karadeniz Araştırmaları, Türk dünyası Tarih 
Dergisi, Sosyal Araştırmalar, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları gibi dergilerde ya-
yınlarda bulunduk (Altınkaynak 2003; 2003b; 2003c; 2004).

Sonuç
Geçmişte Anadolu’da ve Kırım’da Türk dilli, Hristiyan dinli halklar yaşa-

mıştır. Bu halkların yayılma alanları Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Yu-
nanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’dir. Bu halklar kendilerini Rumey ve 
Urum diye adlandırmaktadır.

Bu halkın tarihî coğrafyaları Karadeniz’in doğusu, kuzeyi ve kuzeydoğusudur.
Bu halk, tarihin çeşitli dönemlerinde ve genellikle son iki asırda yerlerinden 

yurtlarından göçürülerek başka coğrafyalara yerleştirilmişlerdir. Günümüzde ise 
ekonomik nedenlerden ötürü farklı ülke ve bölgelere yayılmışlardır.

Bu halkın etnik kökeni değişik kaynaklarda farklı biçimlerde zikredilmek-
tedir. Bu farklı görüşler onların kendi geçmişlerini bilemeyişinden ve ne zaman 
ortaya çıkışlarını kayıt altına alamayışlarından kaynaklanmaktadır.

Bu halklara Yunanistan tamamen siyasi ve dinî nedenlerden ötürü sahip çık-
maktadır. Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkeler ise bu toplulukları etnik güç 
olarak görmektedir. 

Urumlar üzerine yapılan dil çalışmaları onların tarihî geçmişini aydınlat-
maya yalnız başına yetmemektedir. Bazıları ise onları, tek kelime Yunanca veya 
Grekçe bilmedikleri hâlde Yunanlılara bağlamaktadır.

Dil çalışmaları Urumların ana dilinin Türkçe olduğunu ortaya koymuştur. 
Rumeyler arasında ise bazı Grekçe kelimeler kullanılmaktadır. Ancak her iki halk 
da kendisini Elen ırkından saymamaktadır.
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Urumlar ve Rumeyler üzerine yapılan antropolojik çalışmaların bazıları po-
litik ve yanlı düşünceler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etnografik çalışmalara baktığımızda tıpkı dilleri gibi bu halkın etnografyası 
da Türklerle uyum ve bütünlük arz etmektedir.

Urumların tarihî gelişimi ve geçmişini Türklerle bağdaştıran deliller bir hayli 
fazla olmasına rağmen, bu delilleri yok saymaya kadar götüren düşünceler vardır.

Antropolojik ve genetik çalışmalar da bize yeterince bilgi sunamamaktadır. 
Urum aydınları ve düşünürleri kendilerini ırken olmasa bile ruhen Türk olarak 
görmektedir. 

Türkiye’de Urumlar üzerine yeterince çalışma yapılmamış ve bu halkın sos-
yal problemlerine, toplum olarak yok oluşlarına dikkat edilmemiştir.

Bu toplumun tarihin tozlu raflarında yer almaması için dil, kültür ve etnik 
yapılarını korumaları için yardım yapılmalı, okullar açılmalı ve kendi etnik kim-
liklerini yaşatacak kültürel programlar uygulamaya konulmalıdır.
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TÜRK DÜNYASINDA MEVLİT GELENEĞİ VE 
ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR MEVLİDÜ’N-NEBÎ

Mustafa ARGUNŞAH*

Giriş
Arapça kökenli mevlid kelimesinin mimli mastar, zaman ismi ve yer ismi, 

yani “doğmak”, “doğum zamanı” ve “doğum yeri” olmak üzere üç anlamı vardır. 
Türkçede mevlit denildiğinde genellikle Hz. Peygamber’in doğumu, bu doğum 
münasebetiyle yapılan muhtelif törenler ve özellikle de Süleyman Çelebi’nin 
Vesîletü’n-necât adlı meşhur eseri anlaşılmaktadır (Timurtaş 1980, III; Köksal 
2010, 3). Mevlit metinleri, peygamberimizin doğum günü olan 12 Rebiülevvel 
gecesi kutlanan törenlerde okunmak üzere yazılmış manzum eserlerdir. 12-13. 
yüzyıllarda Arap edebiyatında başlayan mevlit yazma geleneği Türklerle birlikte 
birçok İslam ülkesine yayılmıştır. Türkler, Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan 
güftelerin tasavvufi tarzda bestelenmiş ezgilerini mevlit kandili dışında sünnet, 
hac dönüşü, asker uğurlama, ölünün 40. veya 52. gecesinde de okumaktadırlar. 
Bunların dışında başka amaçlarla da mevlit okunmaktadır.

1. Türk edebiyatında mevlit
Türkçe kaleme alınan mevlitlerin sayısının 200 dolayında olduğu tahmin 

edilmektedir. Türk edebiyatında mevlitler üzerinde 1950 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesinde doktora tezi hazırlayan Necla Pekolcay, Süleyman 
Çelebi’nin Vesîletü’n-necât isimli eseriyle birlikte 30 mevlit metni tespit etmiştir 
(Pekolcay 1950). Daha sonra Hasibe Mazıoğlu literatüre 12 mevlit metni daha 
kazandırmıştır (Mazıoğlu 1974; Mazıoğlu 1975). Sonraki yıllarda yeni tespit edi-
lenlerle bu sayı hayli artmıştır. Son bilimsel çalışmayı yapan ve mevlitlerle ilgili 
birçok yanlış bilgiyi düzelten Köksal, 79 mevlit yazarına literatüre girmemiş 44 
mevlit metni ve yazarı daha eklemiş ve bunların on üçünü kitabında yayımlamış-
tır (Köksal 2010, 64-69). 

Hiç kuşkusuz Türk edebiyatında yazılan mevlitlerin en önemlisi, Süleyman 
Çelebi tarafından H. 812 / M. 1409-1410 yılında yazılmış olan Vesîletü’n-ne-
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cât’tır. Osmanlı sahasında yazılan mevlit metinleri üzerinde yapılan çalışmalar, 
bir kısmının Süleyman Çelebi’nin eserine aynen benzediğini, bir kısmının bazı 
motifler yönünden ayrılık gösterdiğini, geri kalanların ise tamamen farklı olduğu-
nu ortaya koymuştur (Pekolcay 1993, 38).

Türk dünyasında Türkçe mevlit yazma ve okuma geleneği en çok Osmanlı 
sahasında yaygınlık kazanmıştır. Bunda Süleyman Çelebi’nin etkisi inkâr edile-
mez. Mevlidin yayılmasında asıl etken Süleyman Çelebi’nin eserinin çok sevil-
mesi ve bestelenerek okunmasıdır. Vesîletü’n-necât Anadolu yanında Balkanlarda 
asırlarca okunmuş ve ondan etkilenerek çok sayıda mevlit yazılmıştır. Süleyman 
Çelebi ve mevlit üzerine yapılan bilimsel bir kongrede bu konuya yer veren birkaç 
bildiri sunulmuştur (Bk. Süleyman Çelebi ve Mevlid - Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri 
Sempozyumu Bildirileri, Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa 2007). Balkanlarda 
Türkçe yanında Boşnakça ve Arnavutça yazılmış mevlitler de vardır. 

2. Türk dünyasında mevlit geleneği

2.1. Kafkaslar
Kafkaslarda Karaçay ve Kumuk Türkçeleriyle mevlitler yazılmıştır. Bunlar-

dan biri Kâzım Meçi’nin Karaçay Türkçesiyle yazdığı mevlittir. Bu eser, Tür-
kiye’de yayımlanmış Türk dünyasıyla ilgili ilk mevlit çalışmasıdır (Sarı-Balkan 
2009).

2.2. Tataristan
Osmanlı sahası Türk edebiyatından en fazla etkilenenler hiç şüphesiz Kazan 

Tatarlarıdır. Tataristan, birçok konuda olduğu gibi mevlitte de Osmanlı sahasıy-
la paralellik göstermektedir. Osmanlı coğrafyasında yazılmış birçok eserin hem 
özgün yazma nüshalarını hem de Kazan Tatar lehçesine aktarılmış varyantlarını 
Kazan kütüphanelerinde bulmak mümkündür. Bunlardan birisi Kirdeci Ali’nin 
Kesik Baş Kitabı’dır. Daha önce yayımladığımız çalışmada da bahsettiğimiz gibi 
(Argunşah 2002, 19-20), çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları da bulunan bu 
eser Kazan’da 1846 yılından itibaren Kazan Tatar lehçesiyle basılmaya başlan-
mıştır. Biz 1895 ve 1909 yılı baskılarını elde ederek çalışmamızda yayımlamış-
tık. Süleyman Çelebi’nin eseri ve Kazan Tatarlarında mevlit kitapları üzerine bir 
bildiri sunan Elfine Sibgatullina’nın belirttiğine göre, Süleyman Çelebi’nin eseri 
Kazan Tatar lehçesiyle 1849’dan 1895’e kadar yedi kez basılmıştır (Sibgatulli-
na 2007, 1917). Basım tarihlerinden çok önceden itibaren Tatar halkı tarafından 
sevilerek okunan Vesîletü’n-necât’tan etkilenerek Tatarca birçok mevlit yazılmış 
ve bestelenmiştir. Sibgatullina’nın bildirisinde bu eserlerden bazılarına yer veril-
miştir. Bu bildiriden Kazan ve Petersburg’da çok sayıda mevlit kitabı basıldığını 
öğreniyoruz. Yazar, mevlidin Peygamber’in doğum yıldönümlerinde okunduğu 
gibi son zamanlarda cenaze törenlerinde de okunmaya başlandığını belirtir (Sib-
gatullina 2007, 1920).
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2.3. Türkistan
Batı ve Doğu Türkistan’da mevlit okuma geleneği vardır. Fakat üzerinde ça-

lıştığımız ve aşağıda tanıtacağımız Çağatayca mevlit metni dışında henüz Batı 
ve Doğu Türkistan’da yazılmış bir mevlit kitabı tespit edemedim. Bahsettiğim 
Çağatayca mevlidin sonraki yıllarda Kiril harfli Özbek Türkçesiyle baskıları da 
yapıldığını öğrendimse de (Prof. Dr. Harun Güngör’den naklen) metinleri görme 
imkânım olmadı. 

Türkistan’da mevlit geleneğini kesintisiz devam ettiren Özbek ve Uygur Türk-
leridir. Türkistan coğrafyasında Türkçe mevlit okuyan ise yalnız Özbeklerdir. Uy-
gurlar, mevlit törenlerinde Berzenci’nin Arapça mevlidini okurlarken Özbekler ise 
hem Arapça hem de Özbek Türkçesiyle mevlit okumaktadırlar. Özbek Türkçesiy-
le okunan metin aşağıda tanıtacağım Halvetî’nin eserinin yeni baskılarıdır (Harun 
Güngör’den naklen). Özbeklerde daha çok kadınlar mevlit okumaktalar. 

Sözlü kaynaklar, Kazaklarda eskiden beri mevlit okuma geleneğinin var ol-
duğunu ifade etseler de yakın zamana kadar Kazakça yazılmış bir mevlit kitabı 
tespit edilememiştir. Kazaklar geçmişten bugüne kadar Arapça mevlit okumak-
tadırlar. Bugün hâlâ okunmakta olan Arapça mevlit kitabının üstünde herhangi 
bir yazar adı belirtilmemiş. Kazakistan Müslümanları din işleri baskarması (baş 
müftiyat) Şeyh Absattar Kajı Derbısali bir yazısında bazı Kazak şair ve yazarla-
rının mevlit yazdığından bahsetmekte, fakat kimlerin ne zaman mevlit yazdık-
larına dair ayrıntı vermemektedir: Kazak elinde mevlit ana tilimizde de okılgan. 
Birkatar akındar men din kayretkerleriniŋ Kazak tilinde jazılgan mevlit jırları 
bar. Muhammed Haydar Dulati “Tarih-i Raşididiŋ” algı sözinde paygambarı-
mızga arnap ‘Muhammed (S.G.S.) müminder köziniŋ nurı, jaratılıstın gülzarı, eki 
jahannıŋ tacı’ dep madak söz jazlıptı (Şeyh Absattar Kajı Derbısali, “İslamnıŋ 
Javharları men Jadigerlikteri -Mubarak Mavlit”, http://islam.com.kz/publ/16-1-
0-139, 10.02.2009).

 Son yıllarda Abdulla Joldasulı (= Abdullah Yoldaşoğlu) tarafından Berzenci 
nüshası denilen Arapça mevlitten istifade edilerek Kazakça bir mevlit yazılmıştır. 
Dolayısıyla bu mevlit ağırlıklı olarak telif, kısmen de çeviri sayılır. Kendi verdiği 
bilgiye göre yazar, Berzenci nüshasından yararlanmış; ayrıca ayet, hadis ve İs-
lam tarihi kaynaklarını kullanarak bu mevlidi yazmıştır. Kitap 2001 yılında Çim-
kent’te basılmıştır (Yoldasulı 2001). Abdulla Joldasulı’nın telif-tercüme karışımı 
olan bu eseri, son yıllarda yeni yetişen genç imamlar (moldalar) tarafından genel-
likle ezberden, bazen metinden okunarak yayılmaya başlamıştır. Bunun yanında 
Arapça mevlit yaygın olarak okunmaya devam etmektedir. Kazaklar mevlidi Pey-
gamberimizin doğum yıl dönümlerinde ve çocuk doğduktan sonra okumaktadır. 
Bu iki vesile dışında az da olsa başka toplantılarda da mevlit okunduğu görülür. 
2000 yılından sonra Kazakistan Müslümanları din işleri baskarması (baş müfti-
yat) mevlit kandili vesilesiyle hem resmî tebrik yayımlamaya hem de mümkün ol-
duğu kadar her camide mevlit okunmasını teşvik etmeye başlamıştır. Kazaklarda 
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mevlit törenlerine Kur’an okunarak başlanıyor, sonra mevlide geçiliyor. Mevlit 
arasında ilahi okunmuyor. İlahiler, mevlit bittikten sonra, dua bölümüne geçme-
den önce okunuyor. İlahilerden sonra da salavat getirilerek (buna zikir diyorlar) 
tören bitiyor. Mevlit bir kişi tarafından okunduğu gibi sırayla birkaç kişi tarafın-
dan da okunduğu oluyor. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, Kazak Türkçesinde de 
mevlit (Мəуліт), mevlidi şerif okumak (Мəуліт шериф оқу) tabirleri kullanılıyor. 
Bazen camide veya salonda “mevlit töreni” olduğu söyleniyor ama programda 
Kur’an-ı Kerim, salavat, ilahi, şiir, sohbet yer alıyor. Yani, özellikle dinî bilgisi 
yetersiz olanlar mevlit kavramını yanlış kullanıyorlar.1

Kırgızlarda mevlit geleneğiyle ilgili yazılı kaynaklarda bir bilgiye rastlama-
dım. Prof. Dr. Süleyman Kayıpov’dan edindiğim bilgiye göre, güney Kırgızis-
tan’da eskiden beri Arapça mevlit okunmaktadır. Bişkek’te ise son yıllarda büyük 
camilerde Arapça mevlit okunmaya başlanmıştır. Kırgızca yazılmış bir mevlit 
kitabı yoktur.

3. Halvetî’nin Çağatay Türkçesiyle yazılmış Mevlûdu’n-nebî adlı eseri
Burada tanıtacağımız mevlit kitabı Halvetî isimli bir şair tarafından Çağatay 

Türkçesiyle yazılmış ve Taşkent’te taşbasma olarak yayımlanmış eserdir.
Eserin adı kapağın ortasındaki daire içerisinde şöyle geçmektedir: “Mevlû-

du’n-nebî salliallahu aleyhi vesellem ma’ fi’l-hâşiyye Hac-nâme ve Tûmâr”
Alttaki çerçevede ise kitabın Taşkent’te sahaf Ömer Hoca’nın gayreti ve ih-

timamıyla Porsev basımevinde basıldığı belirtiliyor: Taşkend şehride Ömer Hoca 
sahhâf-ı kalemdân-ı sâz sa’y ve ihtimâmı birle Portsev çaphâneside hulye-i tab’ 
bilen ârâ bérildi.

Bir alttaki çerçevede ise “Sank Petersburg sansür kurulu tarafından 20 Ha-
ziran 1901 tarihinde Taşkent şehrindeki O. A. Portsev basımevinde basılmasına 
izin verilmiştir.”2 yazısı yer almaktadır. Bilindiği gibi, Rus Çarı I. Nikolay’dan 
itibaren (1825) Rusya sınırları içerisinde basılacak kitaplar sansürden geçiriliyor-
du. Bu izin yazısından o tarihlerde Taşkent’in de sansür sınırlarına dâhil olduğu 
anlaşılıyor.

1 Kazakistan ve Özbekistan’da mevlit geleneğiyle ilgili kaynaklar: Prof. Dr. İsmail Çalışkan / 
Kasımhan Devrenkulov: Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tarih-Pedagoji Fakültesi, 
Arkeoloji-Etnoloji ve Dintanu Bölümü öğretim elemanları, Türkistan/KAZAKİSTAN. Her 
iki bilim insanı da ilahiyatçı. Devrenkulov üniversiteyi Özbekistan’da bitirmiş. Yukarıdaki 
bilgiler sorularımıza verdikleri 30 Eylül 2010 tarihli cevap metninden alınma. Bilgilerin bir 
kısmı, daha önce Türkistan medresesinde öğretim görevlisi (okutuşı) olarak görev yaptıktan 
sonra Çimkent’te ikamet edip kitap telifi ile uğraşan Doçent Abdulla Joldasulı ile telefonda 
Prof. Dr. İsmail Çalışkan’ın 06 Ekim 2010 tarihli telefon konuşmasından nakledildi. Bu 
çalışmaya katkıda bulunan üç bilim insanına da teşekkür ederim.

2 “Dozvoleno tsenzuroyu S.P.Burg’ 20-go iyunya 1901 goda. Tipo-Lito’rafiya O.A. Portseva 
v’ Taşkent’.”



79Mustafa ARGUNŞAH

3.1. Türkiye’de yayını
Halvetî’nin bu eseri, henüz Taşkent’te yayımlanmadan, Hicri 1316 / Miladi 

1898-1899 yılında İstanbul’da Çağatayca olarak Mevlüdü’n-nebî adıyla yayımlan-
mıştır. Bu yayından ilk bahseden Fatih Köksal olmuştur (Köksal 2010, 65). Çağa-
tayca bir mevlit kitabının 19. asrın sonlarında Türkiye’de yayımlanması Türk dün-
yası aydınlarının birbirlerinin edebiyatlarını takip ettiğini göstermesi bakımından 
ilgi çekicidir.

3.2. Kitabın tanıtımı
Yukarıda da söylediğimiz gibi kitabın adı yalnız kapakta bir daire içerisinde 

“Mevlûdu’n-nebî”3 olarak yer almaktadır. Metnin sonundaki notta ise “Risâle-i 
Mevlûd” olarak kayıtlıdır4: Mesnevi olarak yazılmış olan eser 971 beyitten mey-
dana gelmektedir. Ayrıca Peygamber’in doğumu üzerine yazılmış biri “merhaba” 
redifli 23 beyitten oluşan iki gazel bulunmaktadır. Kitap, çeşitli başlıklar altında 
28 bölüme ayrılmıştır. Bölüm başlıkları bir ikisi dışında Türkçedir. İlk bölüm olan 
tevhidin başlığı yoktur. Kimi zaman bölümlerin sonunda salavata yer verilmektedir. 
Salavat okunacağı, bölümün son beytinde duyurulmaktadır. Örnek: 

İsteseŋiz bulasız otdın necât
‘Işk ile derd ile aytıŋ es-salât (57)
Bölüm sonlarında bir beyitle salavat getirileceğinin duyurulması ve salavatın 

yer alması eserin törenlerde okunmak için yazıldığını göstermektedir.
Eseri meydana getiren 28 bölüm ve beyit numaraları şöyledir:
[Tevhid] 1-10, naat 11-24, mevlid-i şerif okumaktaki faydalar 25-57, hikâ-

ye 58-125, hikâye 126-177, Hz. Peygamber’in nurunun yaratılması 127-237, Hz. 
Peygamber’in nuru 238-255, tesbihat ve tehlilat (Farsça başlık) 256-283, Hz. Pey-
gamber’in kandillerde nahnü’l-yakîn ağacında tesbihi 284-333, Hz. Peygamber’in 
Cebrail’e yaşını sorması ve cevabı 334-344, Hz. Âdem ve diğer peygamberlerin 
yaratılması 345-370, Abdülmuttalip’in Kâbe’de evlat için yalvarması 371-404, Hz. 
Peygamber anne karnındayken yaşanan olaylar 405-413, Yahya Peygamber’in şehit 
olması 414-512, Hz. Peygamber’in doğumu 513-537, gazel (merhaba) 538-549, ga-
zel-i diğer 550-560, doğum gecesi (mevlit gecesi) meydana gelen olaylar 561-612, 
doğum gecesi bir dul kadının gördükleri 613-618, doğum gecesi başka bir kadının 
gördükleri 619-635, hikâye 636-663, doğum gecesi Nuşirevan’ın sarayının yıkılma-
sı 664-677, Rıdvan ile huri ve gılmanların cenneti süslemekle görevlendirilmeleri 
678-699, Cebrail’in Hz. Peygamber’e vahiy getirmesi 700-714, Hz. Peygamber’in 
mucizeleri 715-737, imtihan için iki meleğin Hz. Peygamber’e kuş suretinde gel-
mesi 738-776, miraç 777-965, hâtimetü’l-kitâb 966-994.

3 Mevlûd ve mevlüd kelimesi Türkiye’de de sık sık mevlid yerine kullanılmaktadır. Mevlid 
yerine “yeni doğan” anlamına gelen mevlûd kelimesinin kullanılması yanlıştır. Bu yanlış 
kullanım, üzerinde çalıştığımız Çağatayca kitabın adında da görülmektedir.

4 “Uşbu risâle-i mevlûdnıŋ himmetimdin bî-ruhsat çap kılmak mümkin émesdür.”



80 Türk Dünyasında Mevlit Geleneği ve Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Mevlidü’n-Nebî

Kitabın başı: 

Hamd ol zâtıġa kim rabb-i cihân
Hâliḳ-ı arz u semâ vü ins ü cân (1)

Kitabın sonu:
‘Afv itip cürm ü hatâsını tamâm
Ni‛met-i dîdâr bérgil ve’s-selâm (994)

3.3. Vezin
Eser mesnevi tarzında, aruzun remel bahrinden fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

vezniyle yazılmıştır. Vezin kullanımında kimi aksaklıklar bulunmaktadır. Metinde 
bazen Türkçe kelimelerdeki kısa ünlülerin uzun (imale) okunduğu görülmektedir.

4. Yazarı
Kitabın yazarının adı yalnız eserin sonunda günahlarından dolayı Tanrı’dan 

af dilerken 992. beyitte geçmektedir. Buradan Halvetî mahlasını kullanan bir şair 
olduğunu öğreniyoruz:

Halvetî dék âsi vü dil-hâsteni
Cürm ü isyân dâmıga pâ-besteni

Rû-siyeh şermende vü gümrâhnı 
Fâsık u hem nâkıs u kûtâhnı

‘Afv étip cürm ü hatâsını tamâm
Ni‛met-i dîdâr bérgil ve’s-selâm (992-994)

Yazar hakkında şimdiye kadar herhangi bir bilgi bulamadım. Osmanlı sa-
hasında Halvetî mahlasını kullanan birkaç şair varsa da Mevlûdu’n-nebî’nin ya-
zarı olduklarını düşünmüyorum. Bu yazarı Çağatay şairleri arasında aramalıyız. 
Elimizdeki Çağatay edebiyatı kaynaklarında Halvetî’yi henüz tespit edemedim. 
Kimi araştırmacılar adından hareketle yazarın Halvetî tarikatına mensup olabile-
ceğini, fakat Halvetîliğin Osmanlı sahasında geliştiğini, Türkistan’a ulaşmadığını 
belirttiler. Oysa yazılı kaynaklar bu tarikatın bir kolunun Çağatay edebî dilinin 
önemli merkezlerinden biri olan Herat’a kadar yayıldığını göstermektedir. Yani, 
Halvetî mahlasını taşıyan bir Çağatay şairinin olması mümkündür.
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5. Yazılış tarihi
Kitapta son beytin altında yazılış tarihi olarak 1322 yılı verilmektedir. Hicri 

1322 yılının Miladi takvimdeki karşılığı 1904-1905 yılıdır. Bu tarih, taşbasma 
eserin istinsah tarihidir. Kitabın herhangi bir yerinde basım tarihi bulunmamakta-
dır. 20 Haziran 1901 tarihinde Petersburg’daki sansür kurulu kararıyla tarafından 
basımına izin verilmiş bir kitabın 3-4 yıl sonra yazılması ilgi çekicidir. Demek 
ki, kitabın basım izni daha önce alınmış, eser izin alındıktan sonra yazılarak taş 
baskıya hazırlanmış ve muhtemelen 1905 veya sonraki yıllarda basılmıştır. Bu 
konu kesin olarak aydınlatılamamıştır. Yukarıda da bahsettiğim, Tatar Türkçesiyle 
yazılan Kesik Baş Kitabı’nın 1895 baskısının kapağında 20 Ocak 1895 tarihinde 
Sankt Peterburg’da basımına izin verildiği söylenmekte ve kitabın aynı yıl Kazan 
Üniversitesi basımevinde basıldığı belirtilmektedir.

Mevlûdu’n-nebî’nin yazılma tarihi hiç şüphesiz 19 veya 20. yüzyıl değildir. 
Hayatı hakkında şimdilik bir bilgiye ulaşamadığımız Halvetî’nin 15-16. yüzyıl-
larda yaşadığını, eserinin ancak 20. yüzyılın başlarında Taşkent’te basıldığını dü-
şünüyorum. Bu karara varmamda eserin dil özellikleri etkili olmaktadır. Eserin 
eski tarihli yazma nüshaları tespit edilebilirse bu sorun çözülmüş olacaktır.

6. Kitaptaki diğer eserler 
Kitabın haşiyesinde (yani kenarlarında) “Hacnâme” ve “Tûmâr” adlı iki men-

sur metin bulunmaktadır. Birinci metin 2. sayfada başlayıp 34. sayfaya kadar de-
vam ediyor. Bu eserde, Beytullah’tan başlayarak hacıların ziyaret ettikleri yerler 
anlatılmakta. 35. sayfanın haşiyesi boştur. 36. sayfadan itibaren Tûmâr adlı yeni 
bir eser başlamaktadır. Buradaki tûmâr kelimesi “muska” anlamı taşımaktadır. 
Besmeleyle başlayan eserde, Kur’an okumanın ömrü uzattığı konusu işlenmekte, 
ayrıca çeşitli tılsımlardan da bahsedilmektedir. Bu eser 48. sayfada bitmektedir. 
Çağatay Türkçesiyle yazılan bu iki eseri başka bir çalışmada tanıtmayı ve ileride 
yayımlamayı düşünüyorum.

7. Eserin dili
Metnin üslubu Klasik Osmanlı ve Klasik Çağatay Türkçeleriyle paraleldir. 

15-16. yüzyıl Osmanlı sahası mesnevilerini andırmaktadır. Dil özellikleri de Kla-
sik Çağatay Türkçesiyle yazılmış olduğunu göstermektedir.

8. Önemli dil özellikleri
Mevlûdu’n-nebî (MN) Çağatay Türkçesinin dil özelliklerini yansıtmaktadır. 

Eserde dikkatimizi çeken kimi özellikler şunlardır:

8.1. Ses bilgisi özellikleri
8.1.1. m-: MN’de kelime başındaki kimi /b-/ sesleri /m-/ olarak kullanılmakta-

dır: mén 213, méndin özgeni 104, miŋdin biri 51, miŋ il “bin yıl” 53 ~ miŋ yıl 259.
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8.1.2. d- ~ t- : Kelime başında çoklukla /t-/ sesi kullanılmakla birlikte yer yer 
/d-/’li örneklere de rastlanılmaktadır:

8.1.2.1. d-: dédi 95, dép 61, dépdür 76, dédiler 28, dék 992.
8.1.2.2. t-: tégdi 136, tégmes 233, tégüresin 977, téri “deri” 304, téve 82, tili 

19, tört 240, törtünçini 243, tün ü kün 38, türlüg 106, tüşti 214.
8.1.3. p > f: Çağatay Türkçesine has bir ses olayıdır. Metinde bir kelimede 

tespit edilmiştir: tofrak < toprak 348, 353.

8.2. Metinde ikili biçimler
8.2.1. é- ~ ér- ek-fiili: Çağatay Türkçesinde olduğu gibi MN’de de ek fiil 

ikili olarak kullanılmaktadır: fâsık érdim 25, érdi 60, yok édi 26, dér édi 61.
8.2.2. bol- ~ ol-: MN’de bol- kullanımı yaygın olmakla birlikte kimi zaman 

vezin gereği ol- biçimine de rastlanır. Aynı beyitte her iki biçimin kullanıldığı 
örnekler de vardır: bolsa 31, olur 50, olmış 125 ~ bolmış 125.

8.2.3. il ~ yıl: il 127 ~ yıl 148, miŋ il 53 ~ miŋ yıl 259, on iki miŋ yıl 259, 
yılçılık 199.

8.2.4. ne ~ né (ni): Her ne kim 111, né boldı 118.
8.2.5. ile ~ bile ~ birle: Metinde çoklukla vezin gereği farklı biçimler kulla-

nılmıştır: ile 57, bile 92, birle 56.

8.3. Kalınlık-incelik uyumu
MN’de Çağatay Türkçesinde olduğu gibi kalınlık-incelik uyumu tam değil-

dir. Özellikle Arapça ve Farsçadan alıntı kalın ünlülü kelime tabanlarına ince ün-
lülü, ince ünlülü kelime tabanlarına kalın ünlülü ekler gelir. Uyumsuzluk Türkçe 
kelimelerde de görülür. Aşağıda verilen kimi kelimelerin büyük ünlü uyumuna 
girmiş biçimleri de bulunmaktadır.

8.3.1. İnce ünlülü kelime tabanlarına kalın ünlülü ekler
behcetlıkda 155, bizga 981, evvelıga 3, eylegıl 200, eylemak 170, élga 366, 

éliga 143, genciga 58, hengâmega 55, kalemga 214, kâşânesiga 177’den sonra 
başlık, köŋliga 85, köziga 157, közümga 164, mecliska 987, mürşitimga 32, nâ-
mega 55, neylegaymiz 974, öyiga 146 (krş. öyige 131), rûşenlıgın 139, üstiga 200, 
vâlideynimizga 983, yérga 125, yüziga 157.

8.3.2. Kalın ünlülü kelime tabanlarına ince ünlülü ekler 
aldıge 238, bargendür 333’ten sonra başlık, bîvaktke 152, boldük 972, bul-

madük 968, cihânge 213, eyvânıge 43, îmânge 109, kılmadük 970, kılmagey 213, 
kılmagil 207, şâdlikke 118, tapmagey 51, uygangende 116, vasfıge 80, yaratken-
din 331.
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Çağdaş Özbek Türkçesinde birçok ek tamamen ince ünlü taşımaktadır. Bu 
ekler kalın ünlülü kelime tabanlarına geldiklerinde ünlü uyumu bozulmaktadır. 
Ek uyumsuzluğu Çağatay Türkçesine göre daha ileri seviyededir. Özbek Türkçe-
sinde hem kalınlık-incelik uyumu hem de düzlük-yuvarlaklık uyumu kaybolmuş-
tur (Coşkun 22-24).

8.4. Durum ekleriyle ilgili özellikler

8.4.1. İlgi durumu eki 
Özbek Türkçesinde ilgi durumu eki +niŋ (örn. qolniŋ, başniŋ vb.), 1. ve 2. 

kişi zamirlerinde ise +iŋ’dir (örn. meniŋ “benim”, seniŋ “senin”). Fakat ilgi eki 
aitlik ekiyle birlikte +niki biçiminde kullanılmaktadır: biz+niki “bizimki”, me-
niki “benimki”, kimniki “kiminki”, hämmäniki “herkesinki” vb. (Öztürk 34-35, 
Coşkun 74-75). MN’de ise ilgi eki +nIŋ yanında çoklukla +nI olarak kullanıl-
maktadır. Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine geçişte +nI ilgi ekinin kul-
lanımı yalnız +niki biçiminde kalmıştır. Oysa MN’de +nI biçimi yaygın olarak 
kullanılmaktadır:

8.4.1.1.+nI: Nûşirevânnıŋ eyvânını yıkılganınıŋ beyânı “Nuşirevan’ın eyva-
nının yıkıldığının beyanı” (s.50’de başlık)

Şehrni yahşılarını cem’ itip “Şehrin iyilerini toplayıp” (66)
Barça mahlûkâtnı a’lâsı ol / Bahr-ı rahmetni dürr-i yektâsı ol “Bütün yaratıl-

mışların en iyisi odur, rahmet denizinin seçkin incisi odur.” (77)
uykuga bargeç közi bîçâreni / tîg-ı gamdın sînesi sad-pâreni “Bîçarenin ve 

gam okundan sînesi yüz parça olanın gözü uykuya varınca…” (90) 
Evveliġa ibtidâ yoḳdur anı / Âhiriġa intihâ yoḳdur anı “Evveline başlangıç 

yoktur onun, ahirine son yoktur onun.” (3)
Hem yine ḳıldı ḫudâ-yı cân u cism / Nûrnı törtinçisini tört ḳısm “Hem yine 

can ve bedenin Tanrısı, nurun dördüncüsünü dört kısım kıldı.” (240)
8.4.1.2. +Iŋ / +nIŋ: anıŋ cismige 160, meniŋ dek 172, siniŋ atıŋğa 205, kil-

geniniŋ beyânı 177’den sonra başlıkta, vücûduŋ ziyneti 178.

8.4. 2. Belirtme durumu eki
MN’de belirtme durumu eki +nI’dır: atını “adını” 78, cümleni 72, hâmeni 

29, mollanı 43, sizlerni 33, yüzüŋni 119.

8.4.3. Yönelme durumu eki
MN’de yönelme durumu eki +GA / +KA’dır. Nadiren de olsa +A’lı örnekleri 

vardır. Ekler çoklukla kalın sıradan geldiği için ince ünlülü kelimelerde kalın-
lık-incelik uyumunu bozar. Ünlülerle ve tonlu ünsüzlerle biten kelimelere +GA, 
tonsuz ünsüzlerle biten kelimelere ise +KA olarak gelir.
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8.4.3.1. Kalınlık-incelik uyumuna giren +GA örnekleri: atıġa 81, ḥaḳḳa 
29, ḥavlısıġa 71, nūrġa 46, otıġa 84, öziga 24, uyḳuġa 90. 

8.4.3.2. Kalınlık-incelik uyumuna girmeyen +GA örnekleri: genciġa 58, 
ḫâneġa 87, köŋliġa 85, nebiġa 65.

8.4.3.3. Kalınlık-incelik uyumuna giren +KA örnekleri: oḳumaḳḳa 43.
8.4.3.4. Kalınlık-incelik uyumuna girmeyen +KA örnekleri: ârâyişka 

677’den sonra başlıkta, meclisḳa 987.
8.4.3.5. +A: ilgime 32, mevlûda 171, mevlûdıma 104, pervâneye 66.

8.5. zamir n’si
MN’de teklik 3. kişi iyelik ekinden sonra zamir n’si kullanılmaz: âyetide 18, 

dînidin 20, ‘ışḳıda 36, medhiga 19, otıda 62, öziga 24. 

8.6. Emir/istek ekleriyle ilgili özellikler

8.6.1. Teklik 1. kişi emir/istek ekleri
MN’de iki biçimde örneklerine rastlanmıştır.
8.6.1.1. -Ay: bitey 201, sarf étey 112, kılay 70, körsetey 56, tutay 201, yazay 

220.
8.6.1.2. -(A)yIn: başlayın 33, eyleyin 112.

8.6.2. Teklik 2. kişi emir/istek ekleri 
Teklik 2. kişi emir/istek eki MN’de -GIL’dır. Çok az örnekte ek kullanılma-

mıştır. Kimi örneklerde büyük ünlü uyumuna uyulmadığı görülür.
8.6.2.1. -GIl: bérgil 994, eylegıl 399 ~ eylegil 220, kılgıl 290 ~ kılmagil 207. 
8.6.2.2. Eksiz: eyleme 981.

8.6.3. Çokluk 1. kişi emir/istek ekleri
İki biçimde karşımıza çıkmaktadır. Her iki kullanıma da Çağatay Türkçesin-

de rastlanmamaktadır.
8.6.3.1. -(e)lük: eylelük “eyleyelim” 972.
8.6.3.2. -keli: ökçeli “uçalım” 975, köçkeli “göçelim” 975.

8.6.4. Çokluk 2. kişi emir/istek eki
Çokluk 2. kişi emir/istek eki MN’de -(I)ŋ / -(I)ŋIz / -(I)ŋlAr biçimlerinde 

çeşitlilik göstermektedir: aytıŋ 344 ~ aytıŋız 238 ~ aytıŋızlar 255, eyleŋizler 176, 
éşitiŋ 330 ~ éşitiŋiz 256 ~ éşitiŋler 176, étiŋler 239, yürüŋler 34.

8.7. Bildirme: MN’de ér- ve dur- fiillerinin geniş zamanıyla yapılmaktadır. 
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8.7.1. érür: vasfıge İncil hem nâtık érür / barça kavlide özi sâdık érür 80, ol 
érür 380.

8.7.2. -dUr: atıdur 205, budur 224, yoktur 53.

8.8. Fiil kipleri

8.8.1.Öğrenilen geçmiş zaman
MN’de öğrenilen geçmiş zaman çekimi -p zarf-fiil ekiyle yapılmaktadır.
8.8.1.1. -p: yaratıp érdi “yaratmıştı” 177’den sonra başlıkta. 
8.8.1.2. -ptUr: déptür anı “ona demiştir” 76, kılıpdur mén 209, olupdur 135.

8.8.2. Şimdiki zaman
-A zarf-fiil ekinin -dur bildirme ekiyle birlikte oluşturduğu şimdiki zaman 

çekimi nadiren kullanılır: aytadur bu sözni bir ehl-i temîz 197.

8.8.3. Gelecek zaman eki 
8.8.3.1. -GAy / -KAy: MN’de gelecek zaman eki olarak-GAy / -KAy kullanıl-

maktadır. Ekin kalınlık-incelik ve ünsüz uyumuna girmediği örnekleri de vardır. 
Metindeki kimi örneklerde ek şimdiki zaman eki fonksiyonunda kullanılmıştır: 
kayda bargaysın “nereye gidiyorsun?” 142, bérgey 39, eylegey 41, körgey 41, 
tapgay 48 ~ tapkay 44, tapkaylar 130, tapmagey 51.

8.8.3.2. -GU: Gelecek zaman sıfat-fiil eki olan -GU, mutlak gelecek zaman 
ifade etmekte de kullanılır. Üzerine iyelik ve bildirme eki almış örnekleri de var-
dır. MN’deki örnekler ünsüz uyumuna girmiştir: bérgümdür 28, olgusı 341, saç-
kumdur “saçacağım” 179.

8.8.4. Geniş zamanın olumsuzu
MN’de geniş zamanın olumsuzu -mAs ekiyle yapılır: almas 54, barmas érdi 

367, bilmes érdi 122, bolmas 138, bolmas érdi 211, koymas 975, taşlamas 54, 
tigmes 233, tüşmes érdi 367, yürmesdi 387.

8.9. Kimi yapım ekleri

8.9.1. -kUr- fiilden fiil yapma eki
bitkürdiler 359, kétküresin 977, yétkürdi 354. 

8.9.2. -kUz- fiilden fiil yapma eki
kétküzdiler 166, yétküzdiler 166.

8.9.3. -tUr- fiilden fiil yapma eki
kéltür! 348, kéltürgeni 699’dan sonra başlıkta, olturmışam 165.
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8.9.4. +lIG / +lUG isimden isim yapma eki
MN’de ekin son sesindeki +G sesi korunmaktadır. Sesin düştüğü örnek tespit 

edilememiştir: türlüg 106, ḳızıl yüzlüg 94.

8.10. Zarf-fiil ekleri
8.10.1. -GAç: uykuga bargeç 90.
8.10.2. -GAlI: kirgeli koymadı “girmek için bırakmadı” 143.
8.10.3. -GAndA: bolganda 978, uygangende 116.
8.10.4. -GUnçA: bolgunça “oluncaya kadar” 149, tapulgunça 331.
8.10.5. -KAnçA: yatkança 293.
8.10.6. -mAy: tâkati kalmay 85, tınmay 122 (krş. tınmayın 169).
8.10.7. -mAyIn: tınmayın 169.
8.10.8. -p: Ünlü ile biten fiil tabanlarına doğrudan gelir. Nadiren -Up örnek-

leri de vardır: dép “diye” 141 (krş. déyüp 173), eylep 28, istep 47, kılmap érdi 
180, okup 42, oyganıp 145, yıglap 36.

8.10.9. -U: -p ile aynı anlamda kullanılır: déyü 142.

8.11. Sıfat-fiil ekleri
8.11.1. -GAn / KAn: Ekin ilk ünsüzü uyuma girmektedir: açkan 64, közdin 

akkan yaşları 86, halk étken irdi 191, istegen 370, kılgan 156, körüngen 343, yét-
ken 349, yıgılgan 330.

8.11.2. -GU: açılgum kélür “açılacasım gelir” 169, külgüm kélür “gülesim 
gelir”169.

-r: okurnı bilmen “okumayı bilmem” 43, ne kıların bilmes érdi “ne yapaca-
ğını bilmezdi” 122.

8.12. sarı “-e doğru” edatı
Ka’be sarı 374, ravza sarıga 351, ‘ukbâ sarı 120.

8.13. MN’de geçen kimi Türkçe kelimeler
alar “onlar”: alarga 126, alarnı 131.
ald “ön”: aldıdın 92, adlıda 120, aldıga 133.
bar “var” 58.
barça “bütün, hep”: barçası 182.
barı “bütün, hep”: barısını 222.
bér- “vermek”: bérgil 994.
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birle “ile” 284.
bol “bu” 141.
çarla- “çağırmak, davet etmek”: çarladı 146.
dék “gibi” 172.
ékev “ikisi” 123.
élig “el”: élgime 32, élgiŋe 29.
ér- “imek (ek-fiil)”: érdi 64.
érür “-dır (bildirme)”: handân érür 158, mevlûd érür 170.
havlı “avlu”: havlısıga 71.
heme “bütün, hep” 176.
ilgeri “önce” 178. 
kaysı “hangi, hangisi”: kaysısıdın 223, kaysısıge 222.
kétkür- “yok etmek, gidermek”: kétküresin 977.
koşnı ~ koşnu “komşu”: koşnımız 71, koşnumız 82, 
koy “koyun” 82.
köp “çok” 108.
külgü “gülme, gülücük” 158.
méniŋ “benim” 172.
néçük “nasıl” 206.
nége “niçin” 101.
néme “şey, nesne”: némeni 201.
ot “ateş”: ‘ışk otıda 62.
otun “odun” 84.
oygan- “uyanmak”: oyganıp 145.
öç- “uçmak”: ökçeli 975.
öt- “geçmek”: ötüpdür 332, ötti 336, ötse 339.
öy “ev”: öyige 131 ~ öyiga 146.
söyün- “sevinmek”: köp söyünüp 114, söyüngendin 98.
taŋla “yarın, sabah” 171.
tap- “bulmak”: tapkay 44.
taşla- “atmak, terk etmek”: taşladı 299.
tégür- “ulaştırmak, vardırmak”: tégüresin 977.



88 Türk Dünyasında Mevlit Geleneği ve Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Mevlidü’n-Nebî

tın- “dinlenmek, durmak”: tınmayın 169.
uhla- “uyumak, uyuklamak”: uhladı 131.
uşol ~ uşal “o, şu” 196, 249.
yan- “dönmek”: yandılar 353.
yaŋlıg “gibi” 113.
yene “yine” 985.
yétküz- “ulaştırmak, yetiştirmek”: yétküzdiler 166.
yıgla- “ağlamak”: yıglar 60.
yıglaş- “ağlaşmak”: yıglaşıp 128.
yılçılık “yıllık” 199.
yoluk- “rastlamak”: yolukuŋ 172.
yuv- “yıkamak”: yuvar érdi 61.
yür- “yürümek; sürmek, devam etmek”: yürmesdi 387, istep yürse ol 43,

9. Sonuç
20. yüzyılın başlarına kadar Türk dünyasının doğusunda Çağatay, batısında 

Osmanlı Türkçesi yazı dili olarak kullanılmaktaydı. Ortak bir alfabe ile birkaç ya-
pım ve çekim ekindeki farklılığın dışında ortak bir dilin Türk dünyasını geçmişte 
nasıl birleştirdiğini; İstanbul’da yazılan herhangi bir eserin Türk coğrafyasının 
birçok yerinde lehçe farklılıklarına bakılmaksızın rahatlıkla okunup anlaşıldığını; 
aynı biçimde Urumçi’de, Taşkent’te, Semerkant’ta, Kazan’da, Mohaçkale’de veya 
Bakü’de yazılan bir eserin de Osmanlı coğrafyasında rahatlıkla okunduğunu gör-
mekteyiz. Bu dil birlikteliği 1920’li yıllara kadar devam etmiştir. Fakat Sovyetler 
Birliği’nin bilinçli politikalarıyla Batı Türkistan toprakları beş ayrı cumhuriyete 
bölünmüş, ayrıca otonom bölgeler kurulmuştur. Bunun devamında Batı Türkis-
tan’da yaşayan Türklerin yeni yazı dilleri Çağatay Türkçesine değil, aksine her 
cumhuriyet ve otonom bölgenin bir ağzına dayandırılmış; Özbekistan’da olduğu 
gibi, kimi zaman bu ağız doğru tercih edilmemiş (Çağatay Türkçesinden ve edebî 
dilden uzak, Tacikçe etkisindeki Taşkent-Fergana ağızları esas alınmış); Türkme-
nistan’da olduğu gibi, yazı dili olan ağız birkaç kez değiştirilmiş; 1940’tan itibaren 
dayatılan birbirinden farklı Kiril alfabeleri de ayrışmayı hızlandırmıştır. Böylece, 
20. yüzyılın başında farklı lehçeleri konuşsalar da yalnız Çağatay Türkçesiyle 
yazan, dolayısıyla ortak bir edebî dile sahip olan Batı Türkistan önce kendi arasın-
da ayrışmış, sonra da Osmanlı, dolayısıyla Türkiye Türkçesinden uzaklaşmıştır. 
Neticede bugün birbirlerinin konuşma ve yazı dillerini anlamakta zorlanan, kimi 
zaman aradaki iletişimi tercümanlarla sağlayan bir Türk dünyası ortaya çıkmıştır. 
Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyet ve topluluklarda bugün hâlâ iletişim 
dili Rusçadır. Fakat bir iki nesil sonra bu dil de unutulacak, Türkiye Türkçesi veya 
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ortak bir edebî dil yeniden bizi birbirimize bağlamadığı takdirde bütün iyi niyetli 
çalışma ve gayretlere rağmen uzaklaşma devam edecektir.

Halvetî’nin Çağatay Türkçesiyle yazmış olduğu mevlidi üzerindeki çalışma-
lar tamamlanmamıştır. Yeni bulunacak bilgi ve belgelerle yazar, dönemi ve eserin 
nüshaları konusu aydınlatılacak, bu bilgiler ışığında metni yayımlanarak bilim 
dünyasına tanıtılacaktır.

10. Örnek metin

HÂTİMETÜ’L-KİTÂB

966 â ilahi  hasta vü bîçâre-miz
 Fısk u ‘isyân destide âvâre-miz

 Ma’siyetdür kéçe kündüz kârımız
 Kalmadı şerm ü hayâ vü ‘ârımız

 Bir nefes yâdıŋ kılıp yâ zü’l-celâl
 Bulmadük çarh-ı hayâl üzre hilâl

970 Tâ’at-ı şâyeste hergiz kılmadük
 Özimizga zerre yâ Rab kélmedük

 Sendin ey settâr köp şermende-miz
 Köp hacâlet birle ser-efkende-miz
 
 Nefs-i şehvet dâmıga boldük esîr
 Tagdın hem cürm ü isyânlar kesîr

 Saŋa bir makbûl tâ’at kılmadük
 Pâklıg birle ‘ibâdet kılmadük

 Neylegay-miz kim hevâ ile heves
 Boldı köŋül ‘andelibige kafes

975 Gülşen-i tâ’atke koymas öçkeli
 Âşiyân-ı ma’siyetdin köçkeli
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 Bar ümîdim kim bir atıŋdur rahîm
 Hem ‘alîm ü hem gafûr u hem kerîm

 Magfiret deryâsıga tégüresin
 Cürm ile ‘isyânlarım kétküresin

 V’er ne bolgay-miz ilahi  şerm-sâr
 Taŋla bolganda kıyâmet âşikâr

 Bol cihân u ol cihânda yâ ilâh
 Eylegıl îmânımız hem âh-ı râh

980 Rahmeten li’l-âlemîn ol şâhımız
 Rûz-ı mahşerde şefâ’at-hâ’hımız

 Bizga kılgıl iltifâtıdın nasîb
 Eyleme mahrûm dîdâr-ı habîb

 Bizni yâ rab lutf ile magfûr kıl
 Zümre magfûr ile mahşûr kıl

 Vâlideynimizga ey rabbü’l-rahîm
 Kıl nasîbe kevser-i bâg-ı na’îm

 Pîr ü üstâd u hem ahbâbımız
 Hemdem ü hem-sohbet ü ashâbımız

985 Hem yene kim ki şefî’ü’l-müznibîn
 Mevlûdıga cem’ eylep müslimîn

 Sarf kılsa aş u nân u sîm ü zer
 Hak habîbi yolıda baglap kemer

 Hem yene kim ki bu mecliska kélip
 Sıdk ile éşitse mevlûd-ı habîb
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 Yâ ilahi  bu cemâ’atni tamâm
 Hâ’h hâs olsa alar hâ’hî ‘avâm

 Cennet-i firdevs ara sürûr kıl
 Cürmin ‘afv ét tâ’atin manzûr kıl

990 Hem habîbiŋni tamâm-ı ümmetin
 Pîr ü şer’-i şerîf ü sünnetin

 İki dünyâ âbrû-mend eylegıl
 Hurrem ü şâdâb u hursend eylegıl

 HALVETÎ dik âsî vü dil-hâsteni
 Cürm ü isyân dâmıga pâ-besteni

 Rû-siyeh şermende vü gümrâhnı
 Fâsık u hem nâkıs u kûtâhnı

994 ‘Afv étip cürm ü hatâsını tamâm
 Ni‛met-i dîdâr bérgil ve’s-selâm
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TÜRK EDEBİYATININ BALKANLARA YAYILMASI

Erman ARTUN*

Giriş
Türkler dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamakla birlikte ağırlıkla Orta Asya, 

Anadolu ve Balkanlar ekseni üzerinde bulunmuşlardır. Anadolu-Balkanlar ek-
seni Orta Asya’dan göçler sonunda oluşmuştur. Türklerin ana vatanı Orta Asya 
olmakla birlikte bugün bu kavram değişmiş, bu görevi Anadolu üstlenmiştir. 
Türkler tarihin genel akışı içinde Orta Asya’dan Anadolu’ya geçip Ortadoğu ve 
Anadolu’nun tarihini değiştirmiştir. Geçtikleri yerler gibi geldikleri Anadolu ve 
Balkanlarda insanlarla, coğrafyayla bütünleşmişler ve dost olarak yaşamışlardır. 
Gittikleri yerlerdeki kültürleri koruyarak oralara adalet, hoşgörü ve uygarlık gö-
türmüşlerdir. 

Balkanlar; Avrupa’nın güneydoğusunda eski Yugoslavya, Arnavutluk, Bul-
garistan,  Romanya, Yunanistan ve Türkiye’nin bir bölümünü içine alan bir ya-
rımadadır.  Türkler; MS 4. yüzyılda Batı Hun Türklerinin yerlerinden kopmaları 
ve Orta  Avrupa’ya gelmeleri sonucunda yeni bir yurt kurarlar. Bu yerleşme aynı 
zamanda günümüz Avrupa dünyasının  biçimlenmesine ve bugünkü coğrafi dü-
zene girmesine etki eder. Kuzeyden ve güneyden gelen Türkler 13. yüzyıl içinde 
Avrupa’da birleşir. Türk kültürünün  bu coğrafyada etkisi bu yıllara dayanır (Yıl-
dırım 1998, 8). 

Tarih boyunca Balkanlar coğrafyası Türk dünyasında önemli bir yer olmuş-
tur. Balkan  kültürünün coğrafi konumu ve tarihsel bağlarıyla kendine özgü bir 
durumu vardır. Tarih boyunca göçlerin çeşitli kültür ve birikimleri Balkan  kültü-
rünü oluşturan ana etmendir. Anadolu’ya gelen İslamiyet’le Anadolu’da yeniden 
şekillenen ve oradan Avrupa ortalarına giden Türk kültürü, Balkanlarda yerli hal-
kın kültürlerini etkilemiş, onlardan da etkilenmiştir. Kültür, doğası gereği değiş-
kendir. Gelenek zaman boyutunda başka bir geleneğe dönüşür.  

Balkan tarihi bilinen Türk tarihi kadar eskidir. XI. ve XII. yüzyıllarda Peçe-
nek, Kuman ve Uz Türkleri Balkanlara gelip yerleşirler. Hunlardan itibaren çeşitli 
Kıpçak Türk boylarının yanı sıra Oğuz Türk boylarının da farklı zaman dilimle-

* Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
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rinde bölgeye yerleşmeleri ve kültür katmanları oluşturmalarıyla belirlenmiş bir 
tarihtir (Özönder 2001, 203-209). Erken dönem Osmanlı kaynakları fetih siyaseti 
çerçevesinde Anadolu’daki Türk unsurunun Balkanlara getirilip iskân edildiğini 
haber vermektedir. 14 yy. ve 15yy.da gerçekleştirildiği anlaşılan bu iskan hareketi 
özellikle erken dönemde zorunlu bir göçtür (İnalcık 1993, 20; İnalcık 2005, 23).

Türkler 1354 yılında Gelibolu üzerinden Balkan yarımadasına geçerek 1361 
yılında Edirne’yi fethettikten sonra başta üç küçük Bulgar krallığı olmak üzere 
feodal devletleri yıkıp Balkanları ele geçirdiler. Balkan yarımadasının Osmanlı 
hâkimiyetine  bu kadar çabuk girmesi ve hâkimiyetin yıllarca ciddi bir muhale-
fetle karşılaşmadan devam etmesi siyasi, sosyal ve kültürel nedenlere dayanmıştır 
(Karpat 1992, 25-32). 

Osmanlıların Balkanlara yerleşmeleri üç şekilde olmuştur. 1. İlk fetihler sı-
rasında Anadolu’daki yakın bölgelerden yeni alınan yerlere devlet eliyle göçmen 
nakledilmesi. 2. Fetihlere gönüllü olarak katılan gazi-alperenler ve gaza için ge-
len aşiret mensuplarının bir bölümünün fethedilen kalelerde muhafız olarak bı-
rakıp bir bölümünün de istedikleri yerlere yerleştirilmesi. 3. Kolonizatör Türk 
dervişlerinin stratejik noktalarda kurdukları tekke ve zaviyelerin faaliyetleri ve 
çevrelerinde yerleşim merkezleri kurulması. Balkanlarda tekke ve zaviyeler yal-
nızca dini-tasavvufi kurumlar olmayıp birer sosyal, siyasi, iktisadi, askeri, ilmi ve 
kültürel kurumlardır. Osmanlı-Türk kültürü Balkanlara gelince Balkan kültürüyle 
karşılaştığı yerler kültürel canlanma yaşamıştır. Bu yerlerde ortak Balkan kültü-
rünün temelleri atılmıştır  (Yazıcı 2001, 135).      

Türk Kültürü yüzyıllar boyunca Balkan kültürünü besleyen en önemli kay-
naktır. Türk halk kültürü Balkanlarda Türk kimliğinin oluşmasını sağlayan en 
önemli alt yapı kurumu olmuştur (Saatçi 1996, 42). Anadolu’ya gelen İslamiyet’le 
Anadolu’da yeniden şekillenen  ve oradan Avrupa ortalarına giden Türk kültürü, 
Balkanlarda yerli halkın kültürünü etkilemiş, onlardan da  etkilenmiştir. Halk kül-
türü ögeleri bir milletin meydana getirdiği kültürel değerlerin bütünüdür. Halk 
kültürü ürünleri yaşadığı toplumun dokusu, milletin söz sanatındaki sembolüdür 
(Fığlalı 1996, 3). 

Balkan yarımadası Osmanlıların eline geçtikten sonra Balkanlardaki halkla-
rın yaşama biçimleri gelenek görenekleri, kültürleri, Türk dilinin yaygınlaşma-
sı cami, hamam, medrese, tekke, türbe, çeşme, köprü, kervansaray vd. Osmanlı 
eserlerinin hızla inşa edilmesiyle değişime uğramıştır. Türklerle, Türk diliyle, 
Türk kültürüyle iç içe yaşayan Balkan halkları Türk kültüründen etkilenmişlerdir 
(Hafız 1985, 5-10).  

Balkanlar bir dinler ve diller halitasıdır. Bütün Balkanları dolaştığınızda or-
tak kültür özelliklerini görürsünüz. Ortak beyni olan bir dünya görürsünüz. Bal-
kanlarda yaşayan bütün milliyetler bir düğünde bir araya gelseler aynı şeyleri yer 
içer, aynı danslarla oynar, aynı türkülere eşlik ederler. Balkanlarda büyük bir kül-
türel olgunlaşma, büyük bir kültürel birikim söz konusudur (Ortaylı 2001, 189).
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Osmanlı Devleti’nin siyasi bakımdan gelişmesinden bir süre sonra kültürel 
gelişmeler başladı. Kültürel gelişmeler siyasi gelişmeleri belli uzaklıklarla izler. 
Bir şehir siyasi anlamda ne kadar gelişirse kültürel gelişme de bunun doğal so-
nucu olarak kendini gösterir. Osmanlı Devleti’nin ilk kültürel kurumları İznik ve 
Bursa’da temellenip, buna bağlı olarak da ilk ürünlerini bu şehirlerde vermiştir. 
14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rumeli fatihleriyle büyük ölçüde Balkan-
ları yurt tutan siyasi yapı bu kez oralarda kültürün gelişip serpilmesine imkân ha-
zırlamışlardır. İstanbul’un fethine kadar Osmanlı Devleti’nin önemli kültür mer-
kezleri Bursa dışında Edirne, Gelibolu, Serez, Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır, 
Filibe, Selanik, Belgrat, Prizren ve Priştine gibi Rumeli coğrafyasında yer alan 
şehirlerdir. Osmanlı kültür coğrafyasında Anadolu’daki kültür merkezleri İstan-
bul’un fethinden sonra oluştu (İsen 2001, 116).  

Türkler 14. yüzyılın ortalarından itibaren Balkanlara damgalarını vurmuş-
lardır. Türkler doğal olarak Balkanlardaki yerli topluluklardan etkilenmişlerdir. 
Georges Castellan, 14-18. yüzyıllar arasında Balkan halklarının dil ve dinlerini 
değiştirmeden Türk usulü yaşadıklarını belirtir. 1829’da Vuk Karaciç de bunları 
doğrular (Koloğlu 1999, 7).  

Osmanlı Devleti ve Balkanlar yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır. Os-
manlılar Orta Asya ve Anadolu kültürünü Balkanlara taşımışlardır. Coğrafi yapı-
nın dağlık oluşu, farklı dinlere inanılması ve farklı dillerin konuşulması bu coğ-
rafyada çeşitli kültürlerin yaşamasına neden olmuştur. Osmanlı sonrası dönemde 
bu toplulukları kaynaştıran Osmanlı kültürü olmuştur. Osmanlılar Balkan kültü-
rünü etkiledikleri kadar Balkan kültüründen etkilenmiştir. Bunun sonucunda Ana-
dolu kültüründen farklı bir Balkan kültürü oluşmuştur. Günümüzde de bu ortak 
kültürün izleri vardır.  

Balkanlardaki karmaşık halk; kültür, dil, din mozaiğinde Osmanlı Türk kültü-
rü birleştirici bir unsurdur. Balkanlar; dinî, kültürel karşıtlıklar yeridir. Balkanlara 
kök salarak yerleşen Türkler geleneklerini, göreneklerini ve dinlerini koruyarak 
yaşamışlardır. Türk edebiyatı Sibirya’dan Balkanlar’a, Yemen’den Hindistan’a, 
Çin’e kadar çok geniş coğrafyaya yayılmış, birçok edebiyata etki etmiş çeşitli 
edebiyatlarla etkileşmesi sonucu sürekli ve dinamik olmuştur.

Balkan edebiyatları, tarihsel açıdan bir geleneğin devamıdır. Osmanlı Türkle-
rinin, Balkanlara egemen olmalarıyla başlayan siyasal bütünleşme sonrası kültür 
kurumlarının işlemesiyle kültürel bütünleşme sağlamıştır. Kültür kaynaklarının 
Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlara uzanan çağlar boyu devam 
eden süreçte Balkan Türk kültürünü şekillendirici bir etkisi vardır.  

Rumeli âdeta şairler ocağıdır. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Yugos-
lavya gibi Balkan ülkelerinde yaşamış çok sayıda Osmanlı şair ve edebiyatçısı 
vardır ( İsen 2003, 67-69). Balkan Türk edebiyatı, Türk edebiyatının yanı sıra 
Balkanlar’daki ulus ve halkların edebiyatlarından da yararlanarak beslenmiştir. 
Balkan Türk edebiyatı; Türk edebiyatıyla, Balkan edebiyatlarının bir sentezidir 
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(Dzindjiç-Tanaskoviç 1976, 221-230). Bu edebiyat dil ve ifade imkânları itibariy-
le Türkçedir. Ama unutulmamalıdır ki Balkanlar’da boy verip Balkan ülkelerinin   
havası içinde yetişip gelişmiştir. Bu edebiyatlar konu ve olaylara bakış açısın-
dan yaşadıkları ülkelerin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle Balkanlar’daki 
Türk edebiyatları bir  yandan tarihi geleneğimizden  yararlanırken diğer yandan 
da çağdaş Balkan edebî faaliyetlerinden de etkilenmektedir (İsen 1997, 15). 

Balkanlar’da Türk edebiyatını iki ayrı dönem içinde ele alıp irdelemek ge-
rekmektedir:

1. Balkanlarda Osmanlı dönemi Türk edebiyatı
15. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal alanda da önemli olduğu 

bir dönemdir. Bu dönem edebiyatta da önemlidir. Böylece Balkanlar kendilerini 
Anadolu’da gelişip yeniden şekillenen Türk edebiyatının içinde bulmuştur (Kaya 
1986, 7). 

Osmanlı Dönemi Balkan Türk Edebiyatı dört koldan yürümüştür. Bunlar: Di-
van edebiyatı, âşık edebiyatı, dinî-tasavvufi halk edebiyatı ve anonim edebiyattır. 
Balkan doğumlu olup İstanbul’da şöhret bulmuş divan şairlerinin nerede incele-
neceği tartışma konusudur. Balkan ortak Türk edebiyatının bütün Balkanları içine 
alıp alamayacağı konusu yıllardır tartışılmaktadır. Osmanlı dönemi Balkan Türk 
edebiyatına ve anonim halk edebiyatına egemen olan Türk dili, Türk kültürü ve 
Türk edebiyatı geleneğidir.

Balkan Türk edebiyatı, tarihsel açıdan bir geleneğin devamıdır. Osmanlı 
Türklerinin, Balkanlara egemen olmalarıyla başlayan siyasal bütünleşme sonrası 
kültür kurumlarının işlemesiyle kültürel bütünleşme sağlamıştır. Bunun sonucu 
olarak halk, divan ve tekke edebiyatı Balkanlarda İstanbul’a paralel olarak devam 
etmiştir. 

Osmanlı döneminde, bu topraklarda, aslında köklü bir Türk şiiri geleneği 
vardır. Türk şiirinin temelinin XV. yüzyılda atıldığı, yörede ilk Türkçe eser veren 
kişinin de II. Bayezid’in veziri Derviş Yakup Paşa olduğu saptanmıştır. Türkçe 
şiir yazma geleneğinin, Avusturya dönemine kadar devam ettiği Bosna’da, çok 
sayıda ve değerli şair yetişmiştir. Lâmekânî, Nergisî, Vuslatî, Sabit, Ledünnî, İl-
hamî, Vehbî, Habibâ Rıdvanbegzade, Hersekli Arif Hikmet, Molla Muhammed, 
İbrahim Zikrî, bunlardan birkaçıdır. Arnavutluk ve Romanya’da yetişen bazı şa-
irlerden söz edilmesine rağmen, bu alanda  çalışmalar yetersizdir (İsen 2001, 27). 

Balkanlarda Türk edebiyatının tasavvuftan halk edebiyatına kadar her türün-
de önemli eserler verilmiş, bu edebî anlayış bölgede kök salmış ve yerel halkların 
kültürüyle kaynaşmıştır. Balkan ve Türk grupların arasındaki kültür alışverişi, or-
tak bir kültürün temelini oluşturmuştur. Bölgede konuşulan Slav ve Türk dilleri 
alışverişe girmiş; sayısız Türkçe kökenli kelime, çok sayıda atasözü, deyim, fıkra 
Balkan kültüründe yerini almıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri Nasrettin 
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Hoca’dır. Anadolu’dan göç eden Türkmenlerle Balkanlara ulaşan Nasrettin Hoca 
fıkraları yerel halk tarafından benimsenmiş ve kendi halk kültürlerine mal edile-
rek sahiplenilmiştir:

Balkanlara gelen âşıklar sazını ve bağlı bulundukları âşıklık geleneğini de 
taşıyarak buralara yaymışlardır. Âşıklık geleneği özellikle Müslümanlar arasında 
kabul görerek Balkanlarda Balkan kültürüyle yeniden  yapılanmıştır. Çeşitli tari-
katlara bağlı dervişler, şeyhler gelerek tekkeler kurmuşlardır. Şehirlerde medrese-
ler kurulmuştur. Medreselerde, tekkelerde yetişenler; Balkan divan edebiyatının 
ve Balkan Türk  tekke edebiyatının temellerini atmışlardır (Hafız 1983, 133-155). 
Balkanlarda doğmuş birçok şair de İstanbul’a giderek şöhret olmuşlar.

Balkanlar, Anadolu’daki Türk edebiyatında da gelişme ve yenileşmelere sah-
ne olmuştur. Selanik’te çıkan Genç Kalemler Dergisi’nin yanı sıra siyasal yönü 
ağır basan birçok Türkçe dergi çıkmıştır. Türk edebiyatının dönüm noktaların-
dan olan Yeni Lisan Hareketi’nin Balkanlarda başlatılması Balkanların bir dönem 
önemli kültür merkezlerinden biri olduğu hakkında yeterli  bilgi vermektedir.  

Balkanlarda halk kültürü ürünleri,  Türk kültürünün yayılmasında önemli rol 
oynamıştır. Âşıklar köklü bir Balkan âşıklık geleneği oluşturmuşlardı.  Priştine, 
Prizren, Üsküp’te güçlü bir âşıklık geleneği vardı. Âşık kahvehanelerinde âşık 
fasılları yapılıyordu. Anadolu’dan gelen âşıklar âşıklık geleneğini Balkanlara ta-
şımışlardı. Balkanlı âşıklar da İstanbul’a gelerek âşık kahvehanelerinde Balkan 
âşıklık geleneğinin örneklerini sunmuşlardır. Balkanlı divân şairleri hakkında bil-
gimiz bulunmasına rağmen âşıklık geleneği ve âşıklar hakkında fazla bilgimiz 
yoktur (Hafız 1985, 5-10).

2. Balkanlarda Osmanlı sonrası Türk edebiyatı 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesi, beş yüzyıl içinde kurulan ede-

biyatı sarsmıştır. Kitlesel göçler nedeniyle aydın ve yazarların neredeyse tamamı 
Balkanları terk etmiştir. Edebî çalışmalar, bir süre suskunluğa girmiştir. Fakat her 
şeye rağmen, Türkçe, Balkanlar’da yaşamaya devam etmiştir. Yaşayan Türkçe 
sayesinde, Türkiye’ye göçlerle kan kaybeden Türk şiirinde, yavaştan yavaşa da 
olsa bir toparlanma başlamıştır. 93 Harbi ve Balkan Savaşları sonrası dönemde, 
Balkan Türklerinin şiir alanında önemli bir varlık gösterememelerinin nedenleri 
değerlendirirken, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Balkan-
lar’da ortaya çıkan devletlerin tümünün, azınlıklara herhangi bir hak ve özgürlük 
tanımamasıdır (Engüllü 1992, 60).  

Osmanlı sonrası Türkçe ve Türk kültürü bağı gevşeyince yabancı edebiyat-
ların baskısı yoğunlaşmıştır. Kültür hayatı tahribata uğramış, bundan kültür ve 
sanat faaliyetleri olumsuz yönde etkilenmiştir. Balkanlardaki Türk toplulukları 
sancılı, sorunlu bir edebî geleneğe sahip olmuşlardır. 1960 yılından sonra kendi 
içinde bir canlılık kazansa da geniş çevrelere sesini duyurabilmesi 1980 yılından 
sonra olmuştur.
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Makedonya Türk şiirinin, özellikle Balkan Savaşları’ndan sonra, neredeyse 
tamamen susma noktasına geldiği söylenebilir. 93 Harbi’nden sonra bir durakla-
ma içine giren Bulgaristan Türk şiiri, XX. yüzyılın başlarında kendini tazelemeye 
başlamıştır. Bulgaristan Krallığı döneminde Türkçe basının varlığı -yayımlanan 
150 civarında gazete ve dergi söz konusudur-, edebiyatın dolayısıyla da şiirin 
gelişimine olumlu etki yapmıştır (Hafız 1989, 25). 

Osmanlı Devleti’nin çöküşü, bir bakıma Yunanistan’da Türk şiirinin “sonu” 
anlamına gelmektedir. 1960 yılına kadar, Yunanistan Türk şiiri sahnesinden kay-
da değer bir gelişme olmamıştır. Bu dönemde, Romanya Türk şiiri ile de durum 
farklı değildir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Makedonya ve Kosova’da edebiyat alanın-
da da, kısa sürede bir canlanma görülmeye başlamıştır.

1944 yılında Makedonya’da yayın hayatına başlayan haftalık “Birlik” ga-
zetesi sayesinde, çoğu edebiyata şiirle giren yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkmış-
tır. Bu kuşağa mensup Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, 
İlhami Emin gibi şairlerin eserleriyle, Makedonya Türk şiirinin yeniden hayat 
bulduğu söylenebilir (Engüllü 1992, 60).  

1971 yılında yayımlanan “Gülkılıç” şiir kitabıyla girdiği bu şiir lâbirentinde, 
hâlâ, kendini aşmasını sağlayacak yeni değerlerin izini sürmektedir. 1950 yılın-
dan sonra aylık Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergilerinin, Türkçe kitapların da ya-
yımlanmaya başlaması, şiir çalışmalarının hız kazanmasına zemin hazırlamıştır 
(Hayber 2001, 10). Ancak araya giren 1953 göçü, Makedonya Türk şiirinin bu 
hızlı gelişimini sekteye uğratmıştır. Göçün hız kestiği 60’lı yılların ortalarında, 
Sesler Aylık Toplum-Sanat Dergisi’nin de yayın hayatına girmesiyle, slogancılık-
tan uzaklaşma, gerçek şiiri arama çabaları daha da güçlenmiştir (Ülker 1998, 31).  

Sesler dergisi, geleneksel şiire çağdaş bir boyut kazandırarak Kosova Türk 
şairlerinin yetişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.  Kosova Türk şiirinin en hız-
lı gelişim dönemi, Priştine’de, haftalık “Tan” gazetesinin yayımlanmaya başladığı 
1969 sonrası dönemdir (Hayber 2001, 10).

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürme-
ye devam etmişlerdir. 1989 yılından bir süre sonra, Bulgaristan Türk şiiri tekrar 
bir toparlanma sürecine girmiştir. Yunanistan Türk şiirinde dikkate değer geli-
şim 1960’lı yıllarda göze çarpmaya başlamıştır. Türkiye’de eğitim gören bir grup 
Türk genci, Batı Trakya’ya dönüşlerinin ardından bir “edebî hareket” başlatmış-
lardır (Sağlam 1993, 116; Sağlam 1994, 104; Sağlam 1998, 35).   

1990 yılından sonra, Romanya Türkleri arasında da, bir edebî faaliyet başla-
mıştır (Engüllü 1992, 60 ).
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3. Günümüz Türk- Balkan edebiyatı
Balkan Türk edebiyatçıları Balkanlar’daki kültür mozaiği ile Anadolu’dan 

taşınan dil, edebiyat, kimlik, kültür değerlerini eserlerinde yansıtıyorlar. Balkan  
Türk edebiyatının çeşitli kültür ve dillerle beslenmesi zenginliktir. Yazı diliyle 
konuşma dili arasındaki açının daralması dilin gelişmesini sağlayacaktır. Osman-
lı sonrası Balkan Türklerinin, Türkçe ve Türk edebiyatıyla bağı kopunca çağlar 
boyu süren kültür hayatı tahribata uğramış, bundan kültür ve sanat faaliyetleri 
olumsuz yönde etkilenmiştir  (Sağlam 1996, 1-5).

Bugün Balkanlarda tekerlemeler, masallar, halk hikâyeleri, bilmeceler, ata-
sözü ve deyimler türküler, mâniler (martifal), ninniler, ağıtlar vb. yaşamaktadır. 
Birçok Türk atasözü Balkan dillerine çevrilmiş ve kullanılmaktadır. Birçok Türk 
türkü ezgisini Balkan şarkılarında görüyoruz. Balkanlarda Türk kültürünün yöre 
halkına ne denli etki ettiğinin en açık göstergesi ise onların dillerine girmiş Türk-
çe kelimelerdir. 

Günümüzde Balkan Türkçesi kültür ve edebiyat dili olarak hızla gelişmek-
tedir. Aydınlar kültür yaşamına öncülük etmektedir. Balkan Türk şiiri doğrudan 
hiçbir edebiyat akımına bağlanmadan, şekil ve üslup kaygısından uzak bir şekilde 
gelişmektedir. Şairler güncel olaylar, politika ve toplumsal konularda yoğunlaş-
mışlardır. Bu tür şiirlerde dış etkiler yoğundur. İlk dönemlerde toplumsal ger-
çekliği ön plana alan şairler sonraları bireyselliğe yönelip, eski kalıp söyleyişler 
yerine yeni arayışlar içine girmişlerdir (Kaya 1993, 15-26). 

Şairler yaratma gücünü gelenekten alırken geleneksel sanat ve halk yara-
tıcılığından da esinlenerek, köklerden kopmadan eski ile yeni arasında köprü 
kurmağa çalışmışlardır. Onlar halk türkülerinden, halk arasında yaşayan örf ve 
âdetlerden esinleniyordu. Daha sonraları sözlü gelenekteki şiir ile modern şiir ara-
sında başarılı bir bağ kurmağa başladılar. Kimi şairler önceleri doğaya özel gözle 
bakarak onu çeşitli renklerle tasvir etmişlerdir. Kimi şairler de bilinç dışı konu 
ve düşe bağ kurarak, gerçeküstücülüğe kayarak, toplumcu şiiri dışlayarak bireyci 
eğilim göstermişlerdir.

Balkan Türk edebiyatı, Türk edebiyatının yanı sıra Balkanlar’daki ulus ve 
halkların edebiyatlarından da yararlanarak beslenmiştir. Balkan Türk edebiyatı; 
Türk edebiyatıyla, Balkan edebiyatlarının bir sentezidir (Dzindjiç 1976, 221). 
Bu edebiyat dil ve ifade imkânları itibariyle Türkçedir. Ama unutulmamalıdır ki 
Balkanlarda boy verip Balkan ülkelerinin havası içinde yetişip gelişmiştir. Bu 
edebiyatlar konu ve olaylara bakış açısından yaşadıkları ülkelerin özelliklerini 
yansıtmaktadır. Bu nedenle Balkanlardaki Türk edebiyatları bir yandan tarihi ge-
leneğimizden yararlanırken diğer yandan da çağdaş Balkan edebî faaliyetlerinden 
etkilenmektedir. 

Balkan Türk edebiyatçıları Balkan’daki kültür mozaiği ile Anadolu’dan ta-
şınan dil, edebiyat, kimlik, kültür değerlerini eserlerinden yansıtıyorlar. Kaynak 
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zenginliğine rağmen, dilde pek çok sorun vardır. Dille ilgili en önemli sorun ko-
nuşulan fakat yazılmayan yerel dil yerine yazılan fakat konuşulmayan yapay bir 
dille yazılmasıdır. İki dilli kimi zaman üç dilli yaşama biçimi Balkan Türkçesinin 
her yönüyle gelişip edebiyat dili olmasını engellemektedir. Son yıllarda artan kar-
şılıklı ilişkiler Balkan Türk dilinin gelişmesini sağlayacaktır. Balkan Türk edebi-
yatının çeşitli kültür ve dillerle beslenmesi zenginliktir. Yazı diliyle konuşma dili 
arasındaki açının daralması dilin gelişmesini sağlayacaktır. 

Balkan Türk edebiyatında eski dönemlerden beri dış kaynak gerçeği vardır. 
Balkan Türk edebiyatı Balkanlardaki edebiyatlardan etkilenmiştir. Bu edebiyat-
lar temelde yabancı edebiyatlardır ve bu etkilenmenin açtığı yoldan Balkan Türk 
dili de, edebiyatı da çok farklı bir mecraya girmiştir. Osmanlı’nın Balkanlardan 
çekilmesinden sonra Anadolu Türk edebiyatıyla bağları zayıflayan Balkan Türk 
edebiyatı yüzünü yabancı edebiyatlara, Batı’ya çevirmiştir. Önce yöneldiği ede-
biyatlardan beslenmiş, çerçeve gelişerek etkilenme Balkanlardan başlayarak Av-
rupa ve dünya edebiyatlarına doğru genişlemiştir. Günümüze gelindiğinde kendi 
şiir kaynağından çok dış kaynaklardan beslenmenin sürdüğünü görüyoruz.  

Balkan Türk şiirinin bugünkü durumuna baktığımızda tek renkli, tek boyutlu 
bir şiirle karşılaşmıyoruz. Bu nedenle günümüz Balkan Türk şiiri için bir genelle-
me yapamıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası ideolojilerle Balkan edebiyatı poli-
tize olmuş, büyük ölçüde politik düşüncelerin güdümüne girmiş, sloganlaşmış bir 
şiire sahip olmuştur. Şiir sanatının baş düşmanı olan hitabet şiire egemen olmuş-
tur. Daha sonraları politik ideallerin yerini politik kaygılar almaya başlamıştır. 
Günümüzde ise konudan, içerikten çok şiirsel yapı önem kazanmaya başlamıştır. 
Türk şiirinde gelenek anlayışı vardır. Geleneği her sanatçı farklı açıdan değerlen-
dirmektedir. Türk şiir tarihini bir bütün olarak değerlendirip bunu gelenek olarak 
alanların yanı sıra yalnızca bir dönemine veya belli isimlere yaslanmayı seçenler 
de vardır. Bir kısım şairler de Türk şiir geleneğinin bütünüyle dışında kalmışlardır. 
Şiirsel anlatımda iki zıt tavır görülür. Genelde günümüz şairleri anlatımcı şiirden 
uzak durmakta ve imge yoğunluğuna dayanan şiir anlayışına bağlı kalmaktadırlar. 
Bir kısım şair de iki yolu birleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Balkan Türk şiiri çeşitli eğilimleri içinde barındırsa da başlangıçta olduğu 
gibi bugün de belli ortak noktalara, özelliklere sahiptir. Onlar geçmiş şiire, şiir 
birikimine, geleneğe en azından onu bilme, tanıma zorunlu temelinde olsa da sa-
hip çıkmıştır. Edebiyatta temel türlerden biri olan şiir, Balkan Türk edebiyatında 
çok önemli bir yeri olan, gelenek oluşturan divan, tekke edebiyatları aslında şiir 
edebiyatlarıdır. Batıya yönelince hikâye ve roman ayrı bir önem kazanır, fakat şiir 
daima ön planda yer almıştır.

Balkan Türk edebiyatında işlenen konulara baktığımızda; toplumsal gerçek 
akımın etkisiyle toplumsal konular, İkinci Dünya Savaşı olayları, ortak günlük 
yaşam, Osmanlı tarihi, Balkan tarihi en çok işlenmiştir. Yaşanılan ülkenin sanat-
çılarından etkilenme belirgindir. 
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Ses, biçim, öz yönüyle halk şiirinden beslenmiştir. Masal, halk hikâyesi mâni, 
türkü, ağıt gibi halk edebiyatı türlerinden yararlanılmıştır. Şiirlerde kullanılan 
halk edebiyatındaki nazım şekillerinde yer yer biçim ve kelime yapısının bozul-
duğu görülür. Halk inançlarından yararlanılır. Türk edebiyatının etkisi belirgindir. 
Balkan Türk edebiyatı Osmanlı sonrası yeniden yapılanmıştır. Kuruluş yıllarında 
Balkan devletlerinin edebiyatlarından etkilenmiştir. Bu etkilenme günümüzde de 
sürmektedir. İlk örnekler çeviri özelliği gösterir. Bu örnekler bir tür taklit şiirden 
öte gidemez. Bunlarda Balkan Türk şiirinin sesini, armonisini bulamayız. Daha 
sonraki kimi şiirlerde türkü ve ağıtların kelime kadrosunun kullanıldığını görü-
yoruz. Kimi şairler de soyutlamaya giderek ironim bir atmosfer oluştururlar. Ses 
ve kelime tekrarlarıyla yeni buluşlar, özgün söyleyişlere ulaşma çabası gözlenir.

Balkan Türk dili kendi coğrafi sınırları içinde kapalı kaldığı için gelişim gös-
termez. Balkanlarda konuşulan Türkçe yaşadığı coğrafyanın dilinden etkilenince 
Türkiye Türkçesinden ayrı kelime kullanımı, sentaksa hatta semantik ögelere ka-
dar uzanan etkilenme olmuştur. Dilde zorlamalar anlatım yanlışlıklarına düşmeye 
neden olmuştur. Şiirlerde ölçü zorlaması Türkiye Türkçesiyle beslenemeyen Bal-
kan Türkçesinden zorlama anlatımlara yol açmıştır. Kelime kadrosundaki eksiklik 
şiiri yer yer anlaşılmaz hâle getirerek onun duygusal bütünlüğünü bozmuştur. Şiir 
ve nesir anlatımlarında kısa ve çarpıcı anlatım yakalanamadığı için söz gereksiz 
yere uzatılmıştır. Okuyucunun hayal gücü yerine açıklama yapma gereği duyul-
ması şiirselliği bozmuştur. Şiir ve nesir anlatımlarında konu dışı ögeler günlük 
konuşma havasında verilmiştir. Balkan dillerinden yapılan alıntılarda çevirilerde 
kullanılan kelime kadrosu, Türkçede olmayan kimi kelimeler kullanılması, şiirde 
yapay bir dilin kullanılması konuşulan dil yerine konuşulmayan yazılan yapay bir 
dil ortaya çıkarmıştır.

Sonuç
Balkan Türkleri, Balkanlarda, ayrı coğrafyada ana dilleri Türkçeyi bütün 

olumsuzluklara rağmen Türk kimlikleriyle birlikte korumuşlardır. Balkanlardaki 
Türk dünyasının edebiyatının her yönüyle incelenmesi gerekmektedir.

Balkan Türk edebiyatının her yönüyle araştırılması çalışmalarında çeşitli ne-
denlerle geç kalınmıştır. Bütün imkânsızlıklara rağmen Balkan kültürü ve edebiyatı 
üzerine çalışma yapan Balkan gönüllüsü araştırmacılar boşluğu doldurmaya çalış-
mışlardır. Bu gün Balkan edebiyatı ile Türk edebiyatı sistematik karşılaştırma yön-
temiyle araştırılmalıdır. Balkanlarda yıllarca okullarda Türkçe okutulmaması ga-
zete, dergi ve kitapların yayınlanmaması ana dilden uzaklaştırmış Türkçe düşünüp 
Türkçe yaratmak olanaklarını azaltmıştır (Sağlam, 1996:1-5; Çauşev 1999, 159; 
Dzindjiç 1976, 221; İsen 1997, 15). Balkan Türk şiiri çeşitli eğilimleri içinde barın-
dırsa da başlangıçta olduğu gibi bugün de belli ortak noktalarla özelliklere sahiptir. 

Balkanlarda basılan eserlerin Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’de basılan eserlerin 
Balkanlara gönderilmesi sağlanarak kültür bağının pekişmesi sağlanmalıdır. Eğer 
Balkanlara sahip çıkılmazsa yabancılaştırma politikaları hedeflerine ulaşacaktır.
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NÂBÎ VE SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ

Ömer BAYRAM*

Giriş
Bu bildirimizde, Türk dünyasının coğrafyaları arasındaki edebî etkileşimi 

tespit etme açısından önemli sayılabilecek iki şahsiyet ele alınmıştır. Bunlar, Ana-
dolu sahası şairi Nâbî ile Azerbaycan sahası şairi Seyyid Azim Şirvânî’dir. 

Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatı’nda, Nâbî, 17. asrın ikinci yarısında 
yaşamış en önemli şairlerden biridir. Nâbî, “Hikemî Tarz” denilen üslubun Türk 
edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Nâbî, divanında ve Hayriyye adlı eserinde, 
dönemimin Osmanlı toplumu hakkında bilgi vermekte, bazı şeyleri eleştirmek-
te ve oğlunun şahsında okuyuculara problemlerin çözüm yollarını önermektedir. 
Nâbî ve onun Türk edebiyatındaki yeri hakkında pek çok araştırma yapıldığı için 
aynı şeyler burada tekrar edilmeyecektir.1

Azerbaycan Sahası Klasik Türk Edebiyatı’nda, Seyyid Azim Şirvânî de 19. 
asrın önemli şairlerden biridir. 

1. Seyyid Azim Şirvânî’nin Hayatı:
Seyyid Azim, 10 Haziran 1835’te Şamahı’da doğdu. 7 yaşında babasını kay-

bedince annesiyle beraber dedesinin yanına, Dağıstan’ın Yagsay köyüne gitti. 18 
yaşına kadar burada yaşadı. Arapça, Farsça ve Lezgi dilini burada öğrendi. 19 
yaşında, Şamahı’da Ceyran Hanım’la evlendi. 21 yaşındayken oğlu Mir Cafer 
dünyaya geldi. Rebîü’l-Etfâl adlı didaktik eserini bu oğluna hitaben yazmıştır. 

* Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Üniversitesi. omerbayram@nevsehir.edu.tr 
1 Nâbî ile ilgili bazı çalışmalar şunlardır: Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divanı, 1 ve 2. ciltler, 

MEB Yayınları, İstanbul, 1997; Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî (İnceleme-Metin), 
AKM Yayınları, Ankara, 1995; İskender Pala, Hayriyye, Bedir Yayınları, İstanbul, 1989; 
Abdulkadir Karahan, Nâbi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987; Ali 
Fuat Bilkan, Hayrînâmeye Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı, Bizim Büro 
Basımevi, Ankara, 2000; Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, 
AKM yayınları, Ankara, 1991; Tunca Kortantamer, “Nâbî’nin Osmanlı İmparatorluğunu 
Eleştirisi”, Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993; Cemal Kurnaz, 
“Divan Şiirinde Belge Redifler”, Divan Dünyası, Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2003.
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Daha sonraları Hacer ve Fatma adında 2 kızı daha oldu. 21 yaşından sonra tahsil 
için Necef’e, Bağdat’a ve Şam’a gitti. Sonraki yıllarda Hicaz bölgesine, Mısır ve 
Suriye’nin değişik şehirlerine seyahatleri oldu. Şamahı’da ve Bakü’de edebî faa-
liyetlere bulundu. 20 Mayıs 1888’de, 53 yaşında Şamahı’da vefat etti. 

Seyyid Azim Şirvânî; 
1. Klasik tarzda şiirler yazan bir şair, 
2. Tezkire müellifi, 
3. Tarih kitabı yazan bir tarihçi, 
4. Dinî ilimleri derinden kavramış bir din âlimi, 
5. İlkokulda ders veren bir öğretmen, 
6. İlkokul öğrencileri için ders kitabı yazan bir yazar, 
7. Çocuk şiirleri yazan bir edebiyatçı, 
8. Edebî meclislerde şiirleri değerlendiren bir eleştirmen, 
9. Satirik şiirler yazan biri hiciv şairi, 
10. Pek çok memleketi gezmiş bir seyyah ve coğrafya bilgini 
11. Gazetelerde yazılar yazan bir köşe yazarıdır.
17. asır ve sonrasında Nâbî’nin divanı ve Hayriyye adlı mesnevi nazım şek-

lindeki eseri sadece Anadolu’da okunmuyor, bu eserler Anadolu dışındaki Türk 
coğrafyalarına da ulaşıyordu. Bu coğrafyalardan biri de Azerbaycan’dır. 

Seyyid Azim Şirvânî’nin edebî şahsiyeti üzerinde Nâbî’nin önemli etkileri 
vardır. Seyyid Azim, Nâbî’nin divanını ve Hayriyye’sini okumuş ve kendi sana-
tında yer yer bu birikimleri kullanmıştır. 

2. Seyyid Azim Şirvânî’nin tezkiresinde Nâbî ile ilgili değerlendirmeler:
Seyyid Azim, yazdığı Tezkiretü’ş-Şuara adlı eserinde Rum şairleri arasında 

Nâbî’ye önemli bir yer ayırmıştır. Seyyid Azim, Nâbî’yi şöyle anlatır (210a): 
NÂBÎ
Ve diğer deryâ-yı fesâsatiñ dür-i hoş-âbı ve bostân-ı belâgatin gül-i sîr-âbı 

ve neş’e-i kelâm-ı sihr-beyân mu‛ciz-nizâmı bezm-i ‛urefânın mey-i nâbı Hâcı Yû-
suf Efendi el-mütehallıs be-Nâbî. O cenâb-ı sa‛âdet-me’âbın menşe’ ve mevlidi 
Haleb şehrinde olub evâyil-i ‛ömründe seyâhât-i Şirvânât edib o dârü’l-mülkün 
a‛yân u eşrâflarıyla mu‛âşeret ü muvâneset kılıb. Her buk‛ada ve her meclisde 
mahbûbü’l-kulûb-ı eşrâf ü ekâbir olub levâzım-ı hürmet ve ‛izzet o ‛âlî-şânlardan 
onun bâresinde ‛amele gelibdir.

Vücûd-ı merdüm-i dânâ besân-ı zerr ü tılast
Be her kücâ ki reved kadr ü kıymeteş dânend2

2  Bilgili insanların vücudu saf altın gibidir. Nereye gitseler kıymetleri bilinir.
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Ve şehr-i Kostantıniyye’de İbrâhim Paşa vezîr iltifâtları şâmil-i ahvâl 
o cenâb olub o ‛âlî-câhın hüsn-i ihtimâmları ile o büzürgvârıñ evrâk-ı dîvânı 
Benâtü’n-na‛ş kimi perâkende iken Pervîn kimi ‛akd olunmuşdur. Hakkâ ki dîvân-ı 
belâġat-bünyânı reşk-i kâr-kâne-i Erteng ve gayret-i bâr-nâme-i Erjeng’dir. Ve 
mezâmîn-i garîbeyi ki eş‛âr-ı âbdârında derc kılıb el-hak (210b) fikr zabtında 
‛akl hayrân ve hurde-bînân-ı şi‛r ser-gerdândır. Ve cümle-i mazmûn-ı garîbeden 
ki isti‛mâl edibdir lafz-ı sâbûndur. Ol kadar isrâf-ı isti‛mâl etmişdir ki gûyâ sefîd-
pûşân-ı Rûm’un câmeleri min-ba‛d çirk ve münderis kalacakdır. Ve ba‛zı gâzeliy-
yât-ı Fârisî o büzürgvârıñ kelâmından nazar-ı hakîre yetdi. Ma‛lûm idi ki gâzel-i 
Fârisî’de tab‛ı kâsır imiş. Ve ekser kasîdesi târîh-i vefât-ı paşayân-ı memâlik-i 
Rûm’dur. Ve Kitâb-ı Hayriyye nâm nazm-ı Türkî ki nasîhat tarîkiyle öz ferzend-i 
ercümendi içün müretteb kılmışdır. Hakîkat bir gârîbe bahrde ve ‛acîbe tarzda 
beyân edib ki kabûl-i tab‛-ı hâs u ‛avâmdır. Ve târîh sene min yüz igirmi dördde 
(1124) ‛âlem-i fenâdan dâr-ı bekâya kadem basıb “İrci‛î ilâ-rabbike râziyeten 
marziyye” nidâsına “lebbeyk” icâbet edibdir. Ve bu neçe gazel o büzürgvârıñ 
müntehib olan gazellerindendir.

Bu tanımlamadan sonra, Nâbî’ye ait şiir örnekleri verilir. Burada, örnek şiir 
sayısı dikkat çekicidir. Tamamı veya bir kısmı verilen 48 gazel, 24 müfred veya 
matla, 6 rubai, 6 kıta ve 1 muhammesin tamamı Nâbî’nin şiirlerinden örnek olarak 
verilir. 

İki şairin eserleri arasında dikkat çekici bir durum vardır. Her iki şair de 
kendi oğullarına hitaben birer nasihat kitabı yazmıştır: Nâbî, Hayriyye’yi oğlu 
Ebulhayr Mehmed Çelebi için, Seyyid Azim Şirvânî de Rebîü’l-Etfâl’i oğlu Mir 
Cafer için kaleme almıştır. 

3. Hayriyye ile Rebîü’l-Etfâl’in mukayesesi:

3.1. Tatlı dilli, güler yüzlü olmak
Cehd kıl bes sutude-ahlak ol
Ehl-i zevk ol, melih-i afak ol
Hoş-zeban ol oğul, güler yüzlü
Milh güftarlı şeker sözlü (Seyyid Azim Şirvânî 2005,203)
(Ey oğul, çalış, övülmüş bir ahlak sahibi ol; zevk ehli ve ufku güzel insan ol; 

tatlı dilli, güler yüzlü; güzel kelimelerle şeker sözlü ol.)
Hüsn-i ahlaka değil erzânî
Çîn-i ebrû girih-i pîşânî
…
Hande-rûluk eser-i rahmetdür
Turş-rûluk sebeb-i nefretdür (Nâbî 2009, 120)
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(Çatık kaş ve kırışık alın, iyi ahlaka hiç de uygun düşmez. Güler yüzlülük 
rahmet alametidir. Suratı ekşitme ise nefrete sebep olur.)

3.2. İlim ehline saygılı olmak
Ulema hakkını riayet kıl
Ehl-i ilme hemişe hürmet kıl
Deme bu kâfir, ol müsülmandır
Her kimin ilmi var, o, insandır (Seyyid Azim Şirvânî 2005,213)
(Ey oğul, âlimlerin senin üzerindeki hakkını unutma, ilim ehline her zaman 

saygılı ol. İlmi olan kimse önce insandır, onu kâfir ve Müslüman diye ayırt etme.)
Sa’y kıl ilm-i şerîfe şeb ü rûz
Kalma hayvân-sıfât ol ilm-âmûz
…
Matlab-ı ilme çalış ol a’lem
Farzdur didi Resûl-i Ekrem
…
İlmdür mâşıta-i rûy-ı vücûd
İlmdür vâsıta-i bûd u ne-bûd (Nâbî 2009, 68)
(Gece gündüz şerefli ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğre-

nen ol. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin efendisi ol, Resûl-i Ekrem efendimiz 
ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir, var 
ile yoğu bilme yolu yine ilimdir.)

Öyle bir ilme çalış kim mutlak
Anı bir sen bilesin bir dahı hak
…
Ârif ol zâhid-i huşk olma sakın
Himmet it tâ olasın ehl-i yakîn (Nâbî 2009, 76)
(Öyle bir ilme çalış ki gerçekte onu bir sen bilmelisin, bir de Allah. Arif ol, 

sakın ham sofu olma. Gayret göster ve yakin sırrına erenlerden ol.)

3.3. İftiracı olmanın kötülüğü
Ey oğul, halka söyleme bühtan
Yahşıya yahşı ol, yamana yaman
Aslda yahşı olsa bir dânâ
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Sen “yamandır” demek değil zibâ
Tutalım sen gülü dedin “bed-bû”
Halk söyler ki aklsızdır bu (Seyyid Azim Şirvânî 2005, 250)
(Ey oğlum, insanlara iftira atma, iyiye iyi davran, kötüye kötü. Bilgili bir 

kimse aslında iyi olsa, senin ona “kötüdür” demen güzel değildir. Diyelim ki sen 
gülün kötü kokulu olduğunu söyledin, bu durumda insanlar sana akılsız derler.)

İtme tezvîr ü nifâkı mu’tâd
Ki ider kasr-ı vifâkı berbâd
…
Mekr ü hîle katı murdâr işdür
Ehline mâ-hasalı teşvîşdür
…
Şöhredür halk arasında bu mesel
Cân virür mihnet ile ehl-i hiyel (Nâbî 2009, 134)
(Boşboğazlığı ve ikilik çıkarmayı alışkanlık edinme ki bunlar vefa sarayını 

berbat eder. Hilekârlık ve düzenbazlık çok kötü işlerdir, bunları yapan kişiye ka-
zandırdığı sadece karışıklıktır.)

3.4. İnsanın yaratılmışların en üstünü olması
Ey oğul, bil ki ol atâ kânı
Halk edip senden ötrü dünyayı
Sana etmiş musahhar eflaki
Başına koydu tac-ı levlaki
Meh ü hurşid ü çerh ü ebr ile bâd
Senden ötrü olupdular îcâd (Seyyid Azim Şirvânî 2005,258)
(Ey oğlum, o ihsanların kaynağı olan Allah, sen, yani insan için bu dünyayı 

yarattı. Bütün felekleri senin emrine, hizmetine verdi. “Levlâk”3 tacını senin başı-
na koydu. Ay, güneş, felek, bulut ve rüzgâr hep senden ötürü var edildi.)

Seyyid Azim Şirvânî, burada, Hz. Muhammed’in şahsında bütün insanların 
varlıkların en üstünü olduğu, kâinatın yaratılış sebebi olduğunu söylüyor. Allah’ın 
muhatabı olması sebebiyle de insanoğlunun kendi konumunu iyi kavraması ge-
rektiği dile getiriliyor.

3 “Levlâke levlâk lemâ halaktu’l-eflâk” ifadesinde telmih vardır. Anlamı, “Sen olmasaydın 
felekleri-kâinatı- yaratmazdım”dır. Allahüteala tarafından Hz. Muhammed’e söylenmiştir. 
Bu sözü, kudsî hadis sayanlar olduğu gibi uydurmadır diyenler de vardır. Şeyh Gâlib, Fuzûlî 
ve Sinan Paşa gibi muteber kimseler, eserlerinde bu ifadeye telmihte bulunmuşlardır. 
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Hele n’eylesen it ey rûh-ı revân
Olma hâtır-şiken ü tîz-zebân
Kesr-i hâtır günehün ekberidür
Cümle-i ma’sıyetün bed-teridür (Nâbî 2009, 130)
(Ey can, hele ne yaparsan yap da tek kalp kırıcı ve keskin dilli olma. Hatır 

yıkmak günahların en büyüklerindendir, hatta bütün günahların en kötüsüdür.)

3.5. İçkiye müptela olma
Ey oğul, olma talib-i bâde
Gitmesin ta ki izzetin bâde
Badenin zûru aklı zail eder
Âdemi her fesada mail eder
Akldandır şerafet-i insan
Olmasa akl, merd olur nadan (Seyyid Azim Şirvânî 2005, 275-276)
(Ey oğul, içkiyi arzu etme ki senin saygınlığın rüzgârla savrulur gibi savrul-

masın. İçkinin etkisi ve gücü aklı ortadan kaldırır. İnsan, her türlü kötülüğe eğilim 
gösterir. İnsanın şerefi ancak akıl iledir. Adamda akıl olmasa, cahil ve deli kabul 
edilir.)

Olma dil-beste-i câm-ı gül-fâm
Ki ider âdemi rüsvây-ı enâm
…
El-hazer olma sakın bâde-perest
Ki ider renc-i humâr âdemi mest (Nâbî 2009, 142)
(Gül rengindeki kadehe sakın gönül bağlama ki o insanı bütün âleme rezil 

eder. Aman ha! Sakın içkiye düşkün olma! İnsanı mest eden gerçekte içkinin ver-
diği sıkıntıdır.)

Ârif-i keyfe sakın olma zebûn
Olma âlûde-i büğrş ü afyûn
Beng ü esrâr dahı bed-terdür
Yiyen insan değül anı hardür (Nâbî 2009, 144)
(Keyif verici müskirat kullanmaya sakın kendini kaptırma ve sakın eroin ve 

afyon pisliğine bulaşma. Kokain ve esrar da en kötülerindendir ve onları kullanan 
ise insan değil, eşektir.) 
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3.6. Diğer konular:

3.6.1. Batıl yola gitmemek
Caferâ rah-ı batıla gitme
Hiş ü akvama itibar etme
Buleheb Ahmed’in (sav) emisiydi
Bildin aya ne eyledi ne dedi
Kıldı azarlar o hane-harab
Dedi ol şaha sâhir ü kezzab (Seyyid Azim Şirvânî 2005,266)
(Ey Cafer, doğru olmayan yola gitme. Akraba ve soy sopuna çok da güvenme. 

Ebu Leheb, Hz. Ahmed’in (s.a.v.) amcasıydı. Onun ne yaptığını, neler dediğini bi-
liyorsun. O evi yıkılasıca, o sultana ne eziyetler etti, ona sihirbaz ve yalancı dedi.)

Burada, insanın kendi ameline güvenmesi vurgulanmaktadır. Kendisi de bir 
Seyyid olan şair, akrabalık ilişkisinin insanı kurtarmaya yetmeyeceğine meşhur 
bir örnek vermiştir.

3.6.2. Kur’an-ı Kerim’e değer vermek
Caferâ baver eyle kim Kuran
Vahydir, nazil eyleyip Sübhan
Vardı peygamber asrı çok şuara
Etdiler çok kasideler inşa
Onların mayesi fesahat idi
Hamısı menba-ı belagat idi
Nice garra kaside mülhak idi
Hane-i Kabe’den muallak idi (Seyyid Azim Şirvânî 2005,259-260)
(Ey Cafer, inan ve tasdik et ki Kur’an, Allah tarafından vahyedilmiş, nazil 

olmuştur. Hz. Peygamber’in zamanında çok şairler vardı ve bunlar pek çok kaside 
yazmışlardı.)

3.6.3. Hatalarını kendinden bilmek, şeytana lanet etmemek
Vakıf ol ey necib ü ferzane
La’n edersin hemişe şeytane
Gerçi şeytana la’ndır şayi
Kime ger lanetin olur raci
Her işi eyledin özün halvet
Birce şeytana vermedin ruhsat (Seyyid Azim Şirvânî 2005,268-69)
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(Ey temiz ve hikmet sahibi kimse, bil ki sen her zaman şeytana lanet etmek-
tesin. Gerçi şeytana lanet okumak çok yaygındır. Ama insan birine lanet okursa 
o lanet kendine dönebilir. Sen, kendin yalnızken her türlü yanlış işi yapıyorsun, 
sadece şeytana bu konuda izin vermiyorsun, böyle şey olur mu?)

3.6.4. Misafirperver olmak
Cafer, ey nimet-i Huda-yı cihan
Olsa bir şahs eğer sana mihman
Eyle ol şahsa ihtiram-ı tamam
Hizmetinde dolan besan-ı gulam (Seyyid Azim Şirvânî 2005,208)
(Ey cihanın yaratıcısı olan Allah’ın bana bir nimeti olan oğlum Cafer, eğer 

birisi sana misafir olsa ona gerektiği gibi saygı göster. Bir köle gibi onun hizme-
tinde bulun.)

3.6.5. Dilini kötü sözden korumak
Her bela olsa dehrde hadis
Bilki dildir olan ona bais
Fariğ ol kesret-i meşağilden
Savm-ı sumt ile kavl-i batıldan
Dilüvi sakla kizb ü gıybetten
İstesen ger necat mihnetten (Seyyid Azim Şirvânî 2005, 289).
(Şu dünyada ortaya bir bela çıksa, bil ki onun sebebi dildir. Çok fazla meş-

guliyetle uğraşmaktan ve susma orucuyla doğru olmayan sözlerden sakın. Eğer 
sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan, dilini yalan ve gıybetten koru.).

3.6.6. Dünya malına rağbet etmemek
Ey oğul, âlim olsa hoş-tıynet
Mal-ı dünyaya eylemez rağbet
Deyip ol padişah-ı arz u sema
Hubb-ı dünyadı re’s-i küll-i hata
Çün helali hesabdır malın
Hem haramı azabdır malın
Ne gerekdir sana bu devlet ü mal
Yüküvü yüngül eyle ey hamal (Seyyid Azim Şirvânî 2005, 277).
(Ey oğul, âlim insan, güzel yaradılışlı olsa dünya malına heves etmez. Yerin 
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ve göklerin padişahı olan Allah, “dünya sevgisi hataların hepsinin başıdır” demiş-
tir. Malın helal olursa hesabın kolaydır. Haram mal senin azabına sebep olacaktır. 
Ey hamal, sana fazla yük lazım değildir, bu kadar varlık ve mal neyine gerektir?).

Sonuç
19. yüzyıl Azerbaycan sahasının önemli simalarından biri olan Seyyid Azim 

Şirvânî’nin işlediği temalar başta olmak üzere pek çok bakımdan Anadolu sahası-
nın 17. yüzyıldaki büyük şairi Nâbî’den etkilendiği görülmektedir.
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XIX. YÜZYIL ANADOLU SAHASI TÜRK EDEBİYATI 
İLE AZERBAYCAN EDEBİYATININ ORTAK  

YÖNLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ

Parvana BAYRAM*

Giriş
Tarihî, sosyal ve siyasi yönden incelediğimizde XIX. yüzyıl Azerbaycan ta-

rihinin çok karışık, hezimetlerle dolu bir dönem olduğunu görmekteyiz. Yüzyılın 
başlarından itibaren ülkedeki hanlıklar arasındaki çekişmelerden faydalanan Rus-
ya, Azerbaycan hanlıklarını zapt etmeye başlar. Bunun sonucunda 1813 ve 1828 
yıllarında Rusya ile İran arasında yapılan sulh antlaşmaları gereğince Azerbaycan 
toprakları tamamen ikiye bölünerek Aras nehrinin kuzeyindeki Azerbaycan top-
rakları Ruslara, güney kısmı ise İran’a verilmiş olur. 

XIX. yüzyılın birinci yarısından itibaren bir önceki yüzyıldaki olaylara para-
lel olarak Azerbaycan edebiyatında Avrupai eğilimler artmaya başlar. Bu dönem 
edebiyatı hem klasik hem de modern çizgide devam eder. Klasik edebiyatı devam 
ettiren şairler, bu edebiyatın yeniçağda yeni edebî temayüller karşısında ayakta 
kalabilmesi için çeşitli formüllere başvururlar. Bunlardan en önemlisi bu dönem 
klasik şairlerinin divan edebiyatını yaşatmak namına Anadolu’da Encümen-i Şu-
ara, Azerbaycan’da ise Mecmau’ş-şuara vb. çeşitli adlar altında edebî meclisler 
oluşturmalarıdır. Bu husus hem Azerbaycan hem de Anadolu sahası edebiyatında 
ortaya çıkmaktadır. 

Avrupai tarzda gelişen Batı edebiyatı da her iki sahada benzer gelişmeler 
göstermektedir. Rus istilası sebebiyle Azerbaycanlı aydınlar batıyı Osmanlı ay-
dınlarından önce tanıma fırsatını yakalamışlardır. Yüzyıl başında Azerbaycan 
hanlıkları Çar Rusyası tarafından zapt edilmeye başlar ve 1813-1828’li yıllarda 
yapılan Gülüstan ve Türkmençay antlaşmaları sonucunda Aras nehri Azerbaycan 
toprakları arasında bir sınır olarak kabul edilir. Bu sebeple de Azerbaycanlı ay-
dınlar batıyı daha erken tanıma fırsatını yakalayarak edebiyat sahasında bu yönde 
eserler vermeye başlarlar.

* Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Üniversitesi. (pbayram@nevsehir.edu.tr, pervane32@yahoo.com)
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1. Sözlü halk edebiyatı 
Bu dönemde Azerbaycan’a gelen yabancı seyyah ve bilim adamlarının hem 

sözlü hem de yazılı edebiyat örneklerine olan ilgisini gören araştırmacılar Azer-
baycan sözlü halk edebiyatı ürünlerinin derleyerek toplamaya başlamışlardır. 
Bunlardan biri 1820’li yıllarda Mirza Yusuf Nersesov’un XVIII. yüzyıl şairlerini 
anlatan “Mecmua-i Vakıf ve Muasirin-i Diğer”(1856) adlı mecmua tertip etmiştir. 
Aşıg Hüseyin, Aşıg Musa, Aşıg Alı, Aşıg Mehemmed, Aşıg Hesen Bu asrın meş-
hur âşıklarındandır (Azerbaycan Edebiyyatı Tarihi 1960, 18).

Anadolu’da XVII. yüzyıldan itibaren halk edebiyatının başarılı temsilcileri 
yetişmiştir. Bu gelenek XIX. yüzyılda da devam etmektedir. Bu dönem halk şair-
lerinden Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyrani, Tokatlı Nuri, Erzurumlu Emrah, Maz-
lumi, Kahraman, Âşık Şenlik, Âşık Şemi, Âşık Tahiri, Bayburtlu Celali, Ceyhuni, 
Dadaloğlu, Deli Boran, İrşadi, Talibi, Gedai, Hızri, Kâmili, Kusuri, Mesleki, To-
katlı Nuri, Sümmâni, Muhibbi, Minhaci, Karamanlı Gufrani sayılabilir (Sakaoğlu 
1992, 293-299). 

2. Anadolu ve Azerbaycan’da divan şiirinin durumu, meşhur şairler
Şairler divan şiiri örnekleri verseler de bu dönem klasik edebiyatında önceki 

yüzyıllara nazaran çok da parlak şairler yetişmemiştir. Genellikle eski mazmun ve 
konular tekrarlanmaktadır. Bu yüzyılın şairleri Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet 
Molla, Mehmed Daniş Bey, Pertev Paşa, Ayni, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Adile 
Sultan, Şeyhülislam Arif Hikmet, Leskofçalı Galip, Osman Nevres, Yenişehirli 
Avni, Musa Kazım Paşa, Hersekli Arif Hikmet, Refi-i Kalayi, Süleyman Fehim, 
Ali İhsan, Nazif Efendi, Mehmet Lebib, Naili-i Cedid, Halet Bey, Osman Şems, 
Mustafa Eşref Paşa, Agâh Paşa, Üsküdarlı Hakkı, Hamza Nigari ve ismini sayma-
dığımız daha birçok şairdir. Anadolu sahası Türk edebiyatında özellikle, Leskof-
çalı Galip, Hersekli Arif Hikmet, Osman Şems, Yenişehirli Avni klasik edebiyatın 
son temsilcilerdendir. Bu dönem edebiyatındaki diğer bir önemli özellik de her 
iki sahada kadın şair sayısında artış görülmesidir. Azerbaycan’da özellikle Kara-
bağ’da kadın şair sayısında çoğalma vardır. Bunlardan bazıları Âşık Peri, Ağabe-
yim Ağa, Fatma Hanım Kemine, Hurşidbanu Natevan, Şahnigar Hanım Rencur, 
Nahçivan’dan Hayran Hanım Dünbüli’dir. 

Anadolu’da da bu dönemde kadın şair sayısında artış gözlemlenmektedir. 
Şeref Hanım, Adile Sultan, Leyla Hanım, Nigar Hanım bunlardandır.

Azerbaycan sahasında ise klasik şairlerden Seyid Azim Şirvanî, Bahar Şir-
vanî, Hurşid Banu Natevan, Fatma Hanım Kemine, Mirza İsmail Gasir, Mir Möh-
sün Nevvab, Hacı Ağa Fegir, Abulla Bey Asî, Mirza Şefi Vazeh, Kasım Bey Zakir, 
Mirza Bakış Nedim, Baba Bey Şakir, Kazım Ağa Salik; Güney Azerbaycan’dan 
Fazıl Han Şeyda, Endelib Karacadağî, Seyid Ebülkasım Nebatî gibi şairler de kla-
sik tarzda şiirler yazmaya devam ediyordu. Bu dönemde divan şiirinin en büyük 
temsilcisi hiç şüphesiz Seyid Azim Şirvanî’dir (1835-1888). Divan şiiri geleneği 
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Anadolu ve Azerbaycan’da da hiçbir zaman tümüyle yok olmamış, şairler sonraki 
yüzyıllarda da klasik tarzda aruz ölçüsüyle çeşitli nazım şekillerinde şiirler yaza-
rak geleneği günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Hatta günümüzde bile Azerbay-
can’da aruz vezni ile klasik tarzda birbirinden güzel, başarılı eserler verilmekte-
dir. Hece ölçüsüyle şiirler yazan şairlerin de aruzla yazılmış güzel gazelleri bulun-
maktadır. Yazarlardan Anar; şairlerden Bahtiyar Vahabzade, Hacı Mail, özellikle 
XXI. asrın divan şairi olarak bilinen Şahin Fazıl’ın aruzla yazılmış eserleri vardır. 

3. XIX. yüzyılda Azerbaycan ve Türkiye’deki edebî meclisler
Bu yüzyıl Azerbaycan edebiyatında Avrupai edebî ürünlerde artış görülmek-

le birlikte klasik şiir canlılığını korumaktadır. Çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren 
edebî meclisler, XIX. yüzyılda klasik şiir geleneğinin yok olmasını engellemiş 
ve genç şairlere bu edebiyatın inceliklerini öğretmekte önemli rol üstlenmiştir. 
Bunlar sırasıyla aşağıdakilerdir: 

3.1. Divan-ı Hikmet: Azerbaycan edebiyatının ilk modernisti ve eğitimci 
şairi Mirza Şefi Vazeh tarafından 1820-1830 yılları arasında Gence’de kurulmuş-
tur. Şair 1841 yılında Tiflis’e göçünce 1841-1846 yılları arasında bu meclis hem 
Gence’de hem de Tiflis’te faaliyetini devam ettirmiştir. Bu meclise dönemin kla-
sik tarzda şiir yazan Azerbaycanlı şairleri ile birlikte Alman, İngiliz, Ermeni vb. 
milletlerin aydınları da katılmıştır.

3.2. Gülüstan: Abbasgulu Ağa Bakıhanov tarafından 1835 yılında Guba şeh-
rinde kurulmuş ve asrın sonlarına kadar faaliyetine devam etmiştir.

3.3. Encümen-i Şuara: 1831 yılında Nahçivan’ın Ordubad şehrinde Ordu-
bad valisi Şıheli Han Kengerli tarafından kurulmuş ve 1892 yılına kadar faaliyet 
göstermiştir. Meclis üyelerinin bir kısmı klasik, bir kısmı da halk şiiri üslubunda 
eserler yazmıştır. 

3.4. Fövcü’l-Füseha: 1850 yılında Lenkeran’da Mirza İsmayıl Gasir’in te-
şebbüsüyle kurulmuştur. Kırk civarında üyesi bulunan meclis, her hafta Cuma 
günü bir araya gelerek yeni şiirlerini okuyor ve fikir alışverişinde bulunuyorlardı. 
Meclisin faaliyetleri Gasir’in XIX. yy. sonlarında vefat etmesiyle son bulmuştur.

3.5. Meclis-i Üns: 1864 yılında Şuşa’da Mirza Rahim Fena ve Hacı Abbas 
Agâh tarafından kurulmuştur. Meclis üyeleri dönemin meşhur âlimlerinden Mir-
za Ebülkasım’ın medresesinde toplanıyorlardı. 1872’de şaire Hurşidbanu Nate-
van’ın isteği üzerine meclis onun sarayına taşınmış ve o günden itibaren Meclis-i 
Üns adını almıştır. 

3.6. Beytü’s-Sefa: 1867 yılında Şamahı’da Seyid Azim Şirvânî tarafından 
kurulan bu meclisin kendisine kadarki diğer meclislerden bir farkı da toplantıla-
rının Şamahı’daki mahir müzisyenler eşliğinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Mec-
lisin başkanı Seyid Azim Şirvânî idi. O vefat edince yerine Molla Ağa Bihud 
geçmiş ve meclis 1892 yılına kadar faaliyet göstermiştir.
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3.7. Meclis-i Feramuşan: 1872 yılında Şuşa’da Mir Möhsün Nevvab’ın te-
şebbüsü ile kurulan bu meclisin kırk civarında üyesi olmuştur. Bu mecliste de mü-
zik eşliğinde fasıllar yapılmaktaydı. Hatta meclis başkanı olan Nevvab’ın müzikle 
uğraştığı ve müzik nazariyatçısı olduğu bilinmektedir. Meclis XX. yüzyıla kadar 
faaliyet göstermiştir. 

3.8. Mecme’üş-Şüera: 1880’li yıllarda Bakü’de kurulan bu meclisin kuru-
cusu ve başkanı şair Mehemmedağa Cürmi’dir. Meclisin toplantıları Cürmi’nin 
İçerişehir’deki evinde gerçekleştirilmekteydi. 40’ı aşkın üyesi olan meclis 1923 
yılına kadar faaliyet göstermiştir. Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyeti kurulduktan 
sonra bütün edebî meclisler kapatılmış ve onların yerini dönemin şartlarına uy-
gun olarak poeziya evleri, edebiyat kulüpleri almıştır. 1980 yılından -meclisin 
ilk faaliyete başladığı yıldan tam yüz yıl geçtikten sonra Mecme’üş-Şüera yeni-
den faaliyete başlamış, 1990 yılında ise faaliyetini resmen duyurmuş ve Rüstem 
Samit, Hacı mail ve Hekim Geni adlı şairlerin evlerinde toplantılar geçirilmeye 
başlanmıştır. Meclis hâlen faaliyetine devam etmektedir. Başkanı ise aynı zaman-
da şair olan tarihçi Profesör Doktor Şahin Fazıl’dır (Tezkire-yi Şahin 2006, 18; 
Garayev 2002, 210).

4. Encümen-i Şuara
XIX. yüzyılda Anadolu’da divan şiirini savunan şairler bu şiirin can çekiş-

mekte olduğunu fark ederek yeni tarzda gelişen edebî ürünlere karşı klasik şiiri 
ayakta tutabilmek için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bu şairlerden bazıları 
kendi aralarında bir araya gelerek Encümen-i Şuara topluluğunu kurarlar. Encü-
men-i Şuara, Azerbaycan edebiyatındaki Edebî Meclislerin Türkiye’deki ilk şek-
lidir. Azerbaycan edebiyatında ilk örnekleri 1820’li yıllardan itibaren görülmeğe 
başlayan şairler meclisi kırk yıl fark ile Anadolu’da faaliyet göstermeğe başlar. 
Topluluk 1860-61 yıllarında Leskofçalı Galib’in isteğiyle kuruluyor. Bir yıl ka-
dar devam eden bu topluluğun faaliyetleri klasik şairlerden Hersekli Arif Hikmet 
Bey’in evinde gerçekleştiriliyor. Topluluk üyeleri arasında Osman Şems Efendi 
(1813-1893), Lebib Efendi (1785-1867), Kazım Paşa (1821-1889), Manastırlı 
Hoca Naili Efendi (1823-1876), Halet Bey (1837-1878), Recaizade Celal Bey 
(1838-1882), Ziya Paşa (1825-1880), Namık Kemal (1840- 1888) vb. bulunmak-
tadır. Bu şairlerin en parlağı ise Hersekli Arif Hikmet ile Namık Kemal’dir. Ara-
larına bizzat katılmasa bile Muallim Naci de bu topluluğun devamcılarındandır. 
Topluluk, aralarında bir mutabakat sağlanamadığından bir yıl sonra dağılmıştır 
(Tanpınar 1988, 261).

5. XIX. yüzyıl edebiyatındaki yaygın türler
Klasik edebiyattaki bütün edebî türler bu yüzyılda da kullanılmaktadır. Bu 

türlerden bazıları toplumdaki sosyal siyasi olaylara paralel olarak önceki yıllara 
oranla daha fazla kullanılmaktadır. Bunlardan mersiye edebiyatı ve tarikat ede-
biyatı ve özellikle mizahi şiir örnekleri bu yüzyılda daha fazla görülmektedir. 



119Parvana BAYRAM

Kanaatimizce bunun sebebi bu yüzyılda toplumda bu yöndeki temayüllerin artmış 
olmasıdır. Savaşlar, yeni yönetim ve sömürge sistemi, sömürgelere karşı bölge-
lerde başlayan başkaldırılar bu gelişmelerin temel sebeplerindendir. XIX. yüzyıl 
hem Azerbaycan hem de Anadolu sahası için, genel olarak baktığımızda bütün 
İslam dünyası için hezimetlerle dolu bir dönemdir. Teknolojik gelişmelere ve ke-
şiflere paralel olarak Orta Doğu’da, Hindistan’da, Orta Asya’da, Kafkaslarda ve 
dünyanın saymadığımız daha birçok yerinde sömürge faaliyetleri artmıştır. Yerli 
halk, inançlarından, tasavvuftan güç alarak millî mücadeleye, cihada başlamıştır. 
Bu yüzyılda Afrika’da bile mücadele karakterli tasavvufi hareketlerde bir canlan-
ma görülmektedir. Azerbaycan edebiyatında bütün bu gelişmelere paralel olarak 
mersiye edebiyatı da gelişmiş, hatta bu edebiyatın belli başlı türleri de oluşmaya 
başlamıştır.

5.1 Mersiye edebiyatı
Bu dönemde savaşlarda ölenler için yazılan mersiyeler de artmıştır. XIX. 

yüzyılda mersiye örneklerinin artma sebebi çeşitlidir. Öncelikle bu mersiyelerin 
bir kısmı savaşlarda ve sömürgecilerle mücadelede ölenler için yazılmakla bir-
likte, daha çok ehlibeyte ve Kerbela olaylarına gönderme yapmak için yazılan 
mersiyeler de vardır. Genel olarak değerlendirdiğimizde bu dönemde yazılan 
mersiyeleri üç grupta inceleyebiliriz: 

1. Savaşlarda ölen kahraman vatan evlatları için yazılan mersiyeler. Gence 
Hanı Cavad Han’ın Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede oğulları ile birlikte 
şehit olmasını ve diğer hanlıkların düşüşünü, bu sırada yaşanan katliamları anla-
tan mersiyeler.

2. Ehlibeyti ve Kerbela olaylarını anlatmak için yazılan mersiyeler. Bu 
tarz mersiyeler daha çok İran Şahı Nasreddin Şah tarafından takdir edildiği ve 
ödüllendirildiği için Güney Azerbaycan şairleri daha çok bu tarz eserler yazmış-
lar, sonradan ise geniş bir kesim tarafından benimsenerek güneyli, kuzeyli bütün 
şairler arasında yaygınlaşmıştır. Günümüzde dahi bu gelenek sine-zen ve nevha 
okuma şeklinde devam etmektedir. 

3. Şahısların, meşhur şair ve devlet adamlarının ölen yakınlarına duyduk-
ları üzüntüyü anlatmak için yazdıkları mersiyeler. Hurşidbanu Natevan’ın genç 
yaşta ölen oğlu için yazdığı mersiye, Ahundov’un Rus şairi Puşkin’in düelloda 
öldürülmesi üzerine Lermontov’la birlikte yazdığı Şark Poeması adlı mersiyesi 
bunlardandır. 

Bu mersiyeler içinde yaygın olanları daha çok nevhalar ve sinezenlerdir. Bu 
yüzyıldaki Azerbaycan şairlerinden Gumri, Raci, Dehil, Sarraf, Pürgem, Şüai, Si-
pihri, Mirza Nesib Güdsi, Ahi, Zehni Tebrizi mersiye edebiyatının görkemli tem-
silcilerindendir. Bu şairlerden bazıları aynı zamanda bu dönemdeki tarikat edebi-
yatının da önde gelen isimlerindendir. Bu şairler dışında XIX. asrın meşhur divan 
şairlerinden Abbasgulu Ağa Bakıhanov, Kasım Bey Zakir, Hurşidbanu Natevan, 
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Mirza İsmayıl Gasir, Mirza Ali Ekber Sabir, hatta ilk modernist Mirza Fethali 
Ahundov bile mersiye şiirleri yazan sanatkârlardandır. Kökü halk edebiyatında 
ve klasik edebiyatımızda oldukça eskilere dayanan bu türle Azerbaycan edebiya-
tında, özellikle Bakü civarındaki köylerde hâlâ eserler verilmektedir. Hatta birçok 
bölgedeki yas merasimlerine bugün bile özel mersiyehanlar çağırılmaktadır. 

Mersiye şiiri XIX. yüzyıl Anadolu edebiyatında da hem klasik şairler, hem 
halk şairleri hem de Avrupai edebiyatın temsilcileri tarafından yaygın olarak kul-
lanılmıştır. Öyle ki bu şiir bazen klasik mazmununun dışına çıkarak soyut kav-
ramlar eşliğinde de kullanılmıştır. Namık Kemal’in Vatan Mersiyesi bunlardandır. 
Akif Paşa’nın torununun ölümü dolayısıyla yazdığı ağıt, Abdülhak Hamid’in eşi 
Fatma Hanım’ın vefatı dolayısıyla meşhur Makber adlı eseri bunlardandır. 

6. Tasavvuf edebiyatı ve bu yüzyılda yaygın olan tarikatlar
XIX. yüzyılda tarikat edebiyatında bir canlanma ve tarikat şairlerinin sayı-

sında artış görülmektedir. Bu yüzyılda Azerbaycan’da tarikat edebiyatını Mehem-
med Esgeri, Dehil, Gumri, Şüai, Sipihri, Güdsi, Raci, Zehni Tebrizi, Seyyid Mir 
Hamza Nigari, Nebati, İbrahim oğlu Hakverdi, Ağa Rahim Ağa Vahidi, Şahnigar 
Hanım Rencur, Molla Zeynelabidin Sağeri, Mirza Meherrem Meriz temsil etmek-
tedir. Bu dönemde Azerbaycan’da yaygın olan tarikatlar Nakşibendîlik, Mevlevi-
lilik, Babailik ve Aliallahilik’tir (Garayev 2002, 177 ).

Bu yüzyılda Anadolu sahasında da tasavvufi hareketlerde canlanma, tekke 
ve tasavvuf edebiyatı örneklerinde artış görülmektedir. Mehmet Ali Hilmi, (1842-
1907), Edib Harabi (1853-1918), Ömer Nemci (öl. 1889), Fodlacızade Rasim 
(1766-1853), Kara Şemsi (1828-1884), Şemsi Hayal (1806-1874) bu dönem tek-
ke şairlerindendir (İsen ve Kurnaz 1992, 218). Önceki yüzyıllarda yaygın olan ta-
rikatlar bu yüzyılda da faaliyet göstermektedir. En revaçta olanları ise Mevlevilik, 
Nakşibendilik, Halvetilik, Kadiriliktir. 

7. Satirik şiir 
XIX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatında mizahi şiir örnekleri ve bu tarz şiirler 

yazan şairler diğer yüzyıllara oranla daha fazladır. Mizahi şiir klasik edebiyatta 
da yaygındır. Ama asla XIX yüzyılda ulaştığı zirveye ulaşamamıştır. Bunun se-
bebi bu yüzyılda toplumdaki çarpıklıklar, toplumdaki cehalete, Rus sömürgesine 
ve onların maşası konumunda olan yerli burjuvaziye olan tepkidir. Bu şiirlerde 
sosyal problemler, yerli hâkimlerin zulmü, çarlığın idare sistemi, mahkemeler-
deki süründürmeler, ülkeyi saran rüşvet, devlet memurlarının yalancı ve ikiyüzlü 
olmasıdır. Bu şiirin bir diğer hedefi de ikiyüzlü din görevlileridir. Dinden, Ku-
ran’dan haberi olmayan, sürekli Kuran adına, şeriat adına ahkâm kesen bu cahil 
din görevlileri de bu şiirlerde hicvedilmekten kurtulamazlar. Q. Zakir’in “Kara-
bağ Kadısı”, “Şuşa Mollaları Hakkında”, “Usuli ve Şeyhi Tarikat Mollalarının 
Hicvi” adlı şiirlerinde mollaların iç yüzünü açıkça ortaya koyuyor. Bu şiirin en 
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önemli temsilcileri Kasım Bey Zakir, Baba Bey Şakir, M. Miskin, M. Nadim, A. 
Canı oğlu, Seyid azim Şirvânî vb.dir (Esgerli 2005, 20).

Benzer bir durumla Anadolu sahasında da karşılaşmaktayız. Bu yüzyılda yu-
karıda saydığımız hususlardan bazıları burada da geçerlidir. Bu yüzyıldaki mizahi 
şiirlerden Ziya Paşa’nın terkib-i bendini en iyi örnek olarak gösterebiliriz.

8. Azerbaycan edebiyatındaki ilk Avrupa meyilli aydınlar 
1789 Fransız inkılabının hem Anadolu hem de Azerbaycan Türklerine büyük 

tesiri olmuştur. Bu inkılâbın etkileri Türk aydınlarına Fransız aydın ve düşünür-
lerinin eserlerini okudukları için doğrudan yansımış, Azerbaycan aydınlarına ise 
Rus aydınları vasıtasıyla aks etmiştir. Bu yüzyılda çoğu asilzade çocuğu olan Rus 
aydınları, iyi bir eğitim almış, birkaç Avrupa dilini bilen insanlardır. Avrupa’daki 
gelişmeleri yakından takip ederek tahlil eden, ülkeleri ile kıyaslama yoluna giden 
bu aydınlar, XIX. yüzyılda Çarlık Rusya’sının içinde bulunduğu durumdan, ülke-
deki ıslahatlardan şikâyet etmeye başlarlar. Hele bir de önlerinde Fransız inkılâbı 
gibi bir örnek olunca, onun getirmiş olduğu hürriyet, demokrasi ve halkçılık dü-
şüncelerini benimseyerek kendi aralarında örgütlenir ve 1825 yılının Aralık ayın-
da -Dekabristler (Aralıkçılar) isyanını yaparak Çarı devirmeyi ve ülkede yenilikçi 
ıslahatlar yapmayı planlarlar. Eylemden haber alan yönetim, isyancıları yakala-
tarak bir kısmını idam eder, çoğu bürokrat çocuğu olan isyancıların bazılarını 
idam edemeyince Sibirya ve Kafkasya’ya sürgüne gönderir. Tiflis’te Kafkasyalı 
aydınlarla birlikte Azerbaycan aydınlarını da etkileyecek olan bu isyancılar ara-
sında meşhur Rus şairi Puşkin, Lermontov, Bestujev Marlinski vb. bulunmaktadır 
(Garayev 2002, 224). 

Azerbaycan edebiyatında resmî şekilde Tanzimat Fermanı gibi bir ferman 
imzalanmasa da Rus istilası ile bir bakıma kendiliğinden bu ferman imzalanmış 
oluyor. Bu dönemde yetişen aydınlar farkında olmadan kendilerini yaşanan olay-
ların, gelişmelerin içinde buluyorlar. Anadolu sahası edebiyatında Tanzimat Fer-
manı imzalandıktan 25-30 yıl sonra bu tarzda edebî ürünler ortaya konulur. Bu 
tarih tahminen 1860 sonrasına tekabül etmektedir. Azerbaycan edebiyatında ise 
Avrupai gelişmeler daha 1835-40’lı yıllardan itibaren başlamış oluyor. Azerbay-
canlıların Rus ordusunda görev yapmaları, zamanla üst düzey rütbelere bile yük-
selmeleri, 1825 yılında Rusya’da demokratik fikirli bürokrat çocuklarının gerçek-
leştirdikleri Dekabristler isyanı sonucunda bu inkılapçıların Kafkaslara sürülmüş 
olması ve burada Azerbaycanlı aydınlarla tanışarak etkilenmeleri, ayrıca Avru-
palı, özellikle Fransız ve Alman müsteşriklerinin Kafkaslara seyahatinin bunda 
büyük etkisi olmuştur. 

Bu dönemde yetişen, hayat ve faaliyetlerinin çoğunu Azerbaycan dışında 
gerçekleştiren ve Azerbaycan’daki sanat, edebiyat, ilim ve kültürle ilgili gelişme-
lerinin lokomotifi durumunda olan çok önemli iki Azerbaycanlı âlim vardır. Bun-
lar Mirza Cafer Topçubaşov (1784-1869) ile Mirza Kazım Bey’dir (1802-1870). 
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Topçubaşov, Gence’de doğmuş, Tiflis’te medrese eğitimi almıştır. Arap, 
Fars, Rus, Gürcü ve Ermeni dillerini öğrenmiştir. 1817 yılında Fars heyeti ile 
birlikte Petersburg’a gitmiş ve orada dışişleri bakanlığındaki Asya ile ilgili şubede 
tercümanlık yapmaya başlamıştır. İki yıl sonra tercümanlıkla birlikte Petersburg 
yüksek öğretmen okulunda şark dillerini de okutmaya başlamıştır. 1823 yılında 
Petersburg Üniversitesine Şark Dilleri profesörü olarak atanmış ve yıllarca burada 
Fars dili gramerini ve Şarkiyat ilimlerini okutmuş, dil bilim konusunda önemli 
eserlere imza atmıştır. Bunun yanı sıra o aynı zamanda yetenekli bir şairdir. Top-
çubaşov, 1812 yılında Rus- Fransız savaşı sırasında yazdığı “Zafer Teranesi” adlı 
şiirinden dolayı meşhur Rus eleştirmeni Belinski (1811-1848) tarafından da takdir 
edilmiştir (Azerbaycan Edebiyyatı Tarihi 1960, 16).

Dilbilim, edebiyat, tarih, felsefe ve şarkiyat konusunda yüzden fazla bilim-
sel makalenin müellifi olan Derbentli Mirza Kazım Bey, yaşadığı dönemde bile 
Rusya’da ve Avrupa’da tanınmaktaydı. Tercüme eserleriyle de meşhur olan Mirza 
Kazım Bey, Sadi Şirazi’nin Gülistan eserini Rusçaya, Derbent-nameyi İngilizce-
ye, kendi eseri olan Azerbaycan Dilinin Grameri”ni Alman diline tercüme etmiş, 
Firdevsi’nin Şehnamesi esasında yazdığı İran Efsanesi Tarihi, Arap, Osmanlı, 
Uygur, Çağatay dillerinin grameri, dini rivayetler hakkında şiir ve tefsirleri ile 
tanınmıştır. (Azerbaycan Edebiyyatı Tarihi 1960, 16). Onun şahsi hayatı, yaşadığı 
olaylar, din değiştirmiş olması da Azerbaycan toplumunun zihnî ve fikrî yapısın-
daki çözülmelerin ilk örneklerindendir.

45 yıl boyunca Kazan (1826-1845) ve Petersburg Üniversitelerinde (1845-
1870) çalışan, 1835 yılında Petersburg Akademisinin ve Londra’da Kraliyet Aka-
demisinin gerçek üyesi seçilen Mirza Kazım Bey, 1839 yılında dil bilim tarihi-
mizde ilk eser olan “Azerbaycan Dilinin İlmi Grameri”ni yazmıştır. İlk defa Türk 
dillerinin Rusça gramerini yazan, İran Filolojisi kürsüsünü kuran, Şehname’den, 
Gülistan’dan Rusçaya tercümeler yapan bu âlim, şarkiyatçılık okulu oluşturmuş 
ve bu alanda önemli isimler yetiştirmiştir (Garayev 2002, 173). 

En önemlisi ise bu Azerbaycanlı âlimler vasıtasıyla Rusya’da ilk defa Rus 
Şarkiyatçılık okulunun temelleri atılmış ve Topçubaşov, Mirza Kazım Bey, İsma-
yıl Bey Gutgaşınlı, Bakıhanov, Ahundov vb Azerbaycanlı âlim ve şairler sayesin-
de Rusya’nın Şark siyaseti de gelişerek şekillenmiştir. 

Asrın başlarında Cebelitarık’tan Seylan’a kadar geniş bir arazide seyahat 
yapan, gezi notlarını Riyazü’s-Seyahe ve Bustanü’s-Seyahe adlı eserlerinde bir 
araya getiren coğrafyacı Zeynelabidin Şirvânî (1780-1838), coğrafya sahasındaki 
önemli isimlerdendir. 

XIX. yüzyılda tarih yazarlığında da önemli mesafeler kat edilmiştir. Bakı-
hanov’un yazdığı Gülistan-ı İrem adlı eseri tarih biliminde ve tarih yazarlığında 
önemli adım olarak bilinmektedir.
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Tarihçi, şair vb. birçok önemli meziyeti bulunan Abbasgulu Ağa Bakıhanov 
Kutsi; onun çağdaşlarından olan Karabağname yazarı Mirza Adıgüzel Bey Ca-
vanşir (1780-1848), Tarih-i Karabağ yazarı Mirza Camal (1773-1853), Tarih-i 
Gence yazarı Şeyh İbrahim Kutsi Gencevi (1816-1865), Kerim Ağa (?-1858) Şeki 
Hanlığının Tarihi (1805 yılına kadar); İskender Bey Hacınski- Quba Hanlığının 
Tarihi; Mirza Haydar Vezirov (?-1880) Dağıstan ve Şirvan’ın Tarihi ve asrın ikici 
yarısında yetişen, eserini Bakıhanov’un Gülistan-ı İrem’inden etkilenerek yazmış 
olan bir başka tarihçi, Kitab-ı Asar-ı Dağıstan yazarı Mirza Hasan Efendi El-Ge-
dari bu dönemdeki tarih sahasındaki meşhur isimlerdendir. Bu eserlerde Azerbay-
can hanlıklarının tarihinden geniş olarak bahsedilmiş ve Rus istilası sonucunda 
yıkılan bu hanlıklar hakkında belge niteliğinde malumatlar verilmiştir. 

Bu yüzyılda Anadolu’daki tarih yazıcılığında da önemler eserler verilmiştir. 
Bu konudaki en önemli isim Ahmet Cevdet Paşa’nın modern tarih anlayışıyla 
yazdığı Tarih-i Cevdet ve Tezakir-i Cevdet adlı eserleri çok önemlidir. Bu asrın 
bir başka vakanüvisi Ahmet Lütfi’dir. Ahmet Cevdet Paşa’dan sonra vakanüvis 
olan Lütfi 1826-1844 yılları arasındaki olayları yedi cilt hâlinde yazıp bastırmıştır 
(İsen ve Kurnaz 1992, 220).

Abbasgulu Ağa Bakıhanov (1794-1846), Mirza Şefi Vazeh (1794-1852), Ka-
sım Bey Zakir ( 1784-1857), İsmail Bey Gutgaşınlı (1806-1869), Mirza Fethali 
Ahundzade (1812-1878), Seyid Azim Şirvânî (1835-1888), Hasan Bey Zerdabi 
(1837-1907), Ebdürrehim Bey Hakverdiyev (1870-1933), Necef Bey Vezirov 
(1854-1926), Eli Bey Hüseyin zade (1864-1940), Ahmed Ağaoğlu (1869-1939), 
Firidun Bey Köçerli (1863-1920), Neriman Nerimanov (1870-1925), S.M Geni-
zade (1866-1937) Reşid Bey Efendiyev (1863-1942) bu dönemdeki Azerbaycan 
aydınlarından bazılarıdır. 

9. Avrupai edebiyatın tam anlamıyla ilk temsilcisi Mirza Fethali Ahundov
Azerbaycan toplumunun kültürel ve fikrî yönden değişmesinde, şark düşün-

ce sisteminden garba doğru kaymasında ve Avrupalılaşmasında Mirza Fethali 
Ahundov’un rolü çok büyüktür. O, bu yöndeki hamlelerini sadece edebî eserlerin-
de değil, tenkidî makalelerinde de tekrarlamış ve şark düşünce sisteminde âdeta 
bir devrim yapmıştır. Onu bu yönde eğiten, kafasında içinde bulunduğu toplumla 
ilgili soru işaretleri uyandıran ise Gence’deki hocası olan Mirza Şefi Vazeh’tir. 

Ahundov, ilk faaliyetine tercümanlıkla başlamış ve Çar ordusunda önemli 
mevkilere gelmiştir. O, 1850-1855 yılları arasında altı tiyatro eseri yazmıştır. Ti-
yatro türünün Azerbaycan ve genel olarak bütün Türk edebiyatındaki ilk örnekleri 
olan bu eserler Türkçe yazılmıştır. Ahundov bu eserlerini çok istemesine rağmen 
Çarlık yönetiminin sansüründen dolayı, ancak 1859 yılından sonra Azerbaycan 
Türkçesinde yayımlatabilir. O da eserlerinin yayılması ve faydalı olması için bu 
tiyatroları Rusçaya tercüme ettirerek yayımlatır ve sahneye uyarlar. Ahundov 
tiyatrolarını Temsilat adı altında toplamıştır. 1850-1855 yılları arasında yazılan 
eserlerin adları sırasıyla şöyledir: 
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Hikayet-i Molla İbrahimhalil Kimyager, 
Hikayet-i Möyso Jordan Hekim-i Nebatat ve Derviş Mestali Şah Cadükun-ı 

Meşhur,
Hikayet-i Vezir-i Han-ı Lenkeran, 
Hikayet-i Hırs Guldurbasan, 
Hikayet-i Merd-i Hasis Hacı Gara, 
Murafie Vekillerinin Hikayeti.
 Ahundov’un Temsilat’tan başka Hikayet-i Yusuf Şah veya Aldanmış Kevakib 

(1856) adlı bir hikâyesi ve Kemalüddevle Mektupları (1864-1865) adlı edebî-fel-
sefi bir eseri vardır 

Onun edebiyat, edebiyat nazariyesi ve edebî tenkit ile ilgili makaleleri de 
çok değerlidir. Yazarın 12 yıl zarfında yazdığı bu yazılar, “Fihrist-i Kitap” (1859), 
“Temsilat’ın Ön Sözü” (1859), “Nazım ve Nesir Hakkında” (1862), “Molla-yi 
Rumi ve Onun Tasnifinin Babında”, “Tenkit Risalesi” ( 1862), “Hikayet” (1865), 
“Kritika” (1871), “Mirza Ağa’nın Piyesleri Hakkında Kritika” (1871), “Kemalüd-
devle Mektuplarının Mülhakatı”, “Hekim-i İngiliz Yum’a Cevap”, “Yek Kelime 
Hakkında”, “Mesel-i Hekim Sismondi”, “Con Stüart Milli Azatlık Hakkında” adlı 
makaleleridir. 

10. Klasik edebiyata saldırı ve yeni edebiyatın nasıl olması gerektiği yö-
nündeki öneriler

Modernleşme süreci ile ilgili her iki sahanın aydınlarının hayat ve sanatını 
incelediğimizde bu aydınların hayatlarında ve edebî faaliyetlerinde paralellikler 
görmekteyiz. Ahundov ile N. Kemal’in modernleşme sürecindeki edebiyata hiz-
metleri çok büyüktür. Bu iki aydın divan edebiyatına saldırma ve şekillenecek 
olan edebiyat örneklerinin verilmesi işinde de aynı derede önemli işler görmüşler-
dir. Kemal’in Anadolu’da klasik edebiyata saldırması ve batıdan alınacak türlerle 
ilgili bütün teşebbüslerinin aynısını Ahundov’un sanatında görmekteyiz. Üstelik 
1812 doğumlu olan Ahundov’un da Namık Kemal gibi siyasi yönü ağır basmak-
tadır. Kemal’in Midilli adasında Türk milleti lehine yaptığı hizmetlerin kat kat 
fazlasını Ahundov Tiflis’te Çarlık Rusya’sının baş tercümanlık idaresindeki ve 
çeşitli önemli komisyonlardaki görevlerinde vatanına yapmıştır. O, Rusya’nın 
Kafkaslarda sık sık görev değiştiren hâkimlerinin yanında 26 yıl görev yapmış 
ve bu sürede Ruslar tarafından kendisi ve oğulları katledilen Cavad Han’ın mal 
ve mülkünün hukuki şekilde tanzim edilerek sağ kalan aile efradına verilmesinde, 
Han kızı Hurşit Banu Natevan’ın topraklarının kendisine verilmesinde, bu yüzyıl 
Azerbaycan edebiyatındaki satirik şiirin en önemli temsilcisi Kasım Bey Zakir’in 
hapisten çıkarılarak Sibirya’ya sürgün olunmaktan kurtarılmasında önemli rolü 
olmuştur (Garayev 2002, 225). 
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Ayrıca Ahundov da çağdaşları gibi ilk edebî faaliyetine Farsça yazdığı Zama-
neden Şikâyet (1833-34) ve Puşkin’in düelloda öldürülmesi üzerine yazdığı Şark 
Poeması adlı mesnevilerle başlamıştır. Daha sonra Avrupa ve Rus edebiyatı ör-
nekleri ile tanıştıktan sonra millî edebiyatın oluşturulması için gereken hususları 
görmüş ve bunlara bir doktor hassasiyeti ile tek tek parmak basmıştır. 

Tanzimat’ın birinci nesli toplumcu olduğu için klasik şiire saldırmaya ve 
temsil ettikleri yeni tarz edebiyat ve sanat görüşlerini yaymaya çalışmaktadırlar. 
Bu sebeple eski şiiri yıkmak ve yeni şiiri oturtmak için hep klasik şiire saldırırlar. 
Bu işi başlangıçta “Şiir ve İnşa” adlı makalesi ile Ziya Paşa başlatsa da Namık 
Kemal bu konuda daha hassas davranmıştır. Kendisi edebiyat dünyasına klasik 
tarzda yazdığı gazel ve kasideleri ile girmesine rağmen divan şiirine en çok sal-
dıran da odur. 

Modernleşme dönemi Azerbaycan edebiyatında da bu tarz bir tutum görül-
mektedir. Ahundov klasik şairleri şair saymaz, Fuzuli için “o şair değildi, nazım-ı 
üstat idi” ifadesini, Mevlana için “çakal tilki vb hayvan hikâyelerini iç içe geçirip 
girift bir şekilde anlatan adam” tabirini kullanır. Avrupai edebiyatın peşinden gi-
den aydınlar şarka ait değerlerin birçoğunu yok sayarlar. Bunu Ahundov’un Al-
danmış Kevakib ve diğer eserlerinde, Necef Bey Vezirov’un Musibet-i Fahrüddin 
tiyatrosunda, Celil Memmedguluzade’nin neredeyse bütün eserlerinde görmek 
mümkündür. Ahundov’un bu görüşlerini kısa süre sonra Namık Kemal de dile 
getirecek, hatta Azerbaycan şiirinin büyük mizah şairi Sabir divan şiirindeki güzel 
tasvirleri ve güzellik unsurları ile ilgili bir şiir yazarak altına da saçları kargı gibi 
uzun, kirpikleri ok gibi gözlerinden cinler fışkıran bir kadın tablosu çizdirecektir 
(Hophopname 2004, 229).

Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” adlı makalesine karşılık Ahundov’un da “Nazım 
ve Nesir” adlı içerik olarak aynı mahiyette; divan şiirini yeren, onun yerine halk 
şiirini, özellikle Molla Penah Vakıf’ın yazmış olduğu halk şiiri tarzında eserleri 
tercih ettiğini bildiren bir makalesi vardır. Makale 8 Temmuz 1862 yılında yazıl-
mıştır. Ziya Paşa’nın makalesi ise 7 Eylül 1868 tarihinde kaleme alınmıştır. Arala-
rında altı yıl iki ay kadar bir fark olan bu makalelerin içeriği neredeyse aynıdır ve 
1812 yılında doğmuş olan Ahundov bu anlamda 1829 yılında doğmuş olan Ziya 
Paşa’nın öncüsüdür. Ayrıca Ahundov’un 1862 yılında yazdığı “Tenkit Risalesi”-
nin içeriği de Namık Kemal’in 1872 yılında tiyatro konusunda yazdığı makale ile 
aynı mahiyettedir. N. Kemal, Z. Paşa ve Ahundov divan şiirine saldırı konusunda 
üçü de aynı görüştedir. Bu dönemde Anadolu sahası edebiyatında eski şiire saldı-
ran, eski şiiri yıkmaya çalışan Namık Kemal; yeni şiiri yapan ise Abdülhak Ha-
mit’tir. Ahundov da eski şiire saldırmaktadır. O aynı zamanda oluşmasını istediği 
edebiyatın örneklerini de vermektedir. Daha çok nesir eserleri yazan Ahundov 
şiir dilinin halk diline yakın olmasını savunmaktadır. Yazdığı şiirlerde ise nesirde 
kullandığın sade kelimeleri rahatlıkla kullanmıştır. 
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Edebiyat sahasında çok önemli tenkidî yazılar yazan Ahundov alfabe mese-
lesine de el atmış ve tasarlamış olduğu yeni alfabe layihasını Osmanlı Sultan’ına 
sunmak için İstanbul’a gelmiştir. Bu süreci incelediğimizde Ahundov’un edebi-
yat, sanat ve tiyatro hakkında yazdığı yazılarının, temas ettiği konuların ve ver-
diği çözüm önerilerinin aynısını Anadolu sahası aydınlarında, özellikle de Namık 
Kemal’de ve Ziya Paşa’da görmekteyiz. Azerbaycan’da ana dilinde çıkan ilk millî 
gazete Ekinçi’yi çıkaran Hasan Bey Zerdabi ise benimsemiş olduğu dünya görü-
şü ve hayat felsefesi itibariyle bize Şinasi’yi (1826-1871) hatırlatmaktadır. Çok 
yönlü çalışmaları, ilmî çapı ve Şinasi ile ilk defa Azerbaycan’daki okullarda Dar-
vinizm’i bir öğreti olarak uygulayan Zerdabi arasında fikrî yönden de çok ben-
zerlik bulunmaktadır. Tanzimat’ın birinci neslini oluşturan Şinasi-Namık Kemal 
ve Ziya Paşa üçlüsüne mukabil XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Azerbaycan 
edebiyatında eğitimci realistler faaliyet göstermeye başlarlar. Bakıhanov, Mirza 
Şefi Vazeh, Ahundov, Hasan Bey Zerdabi, Seyid Azim Şirvanî bu yoldaki önemli 
isimlerdendir. Bu aydınların da amacı aynen Tanzimat’ın birinci neslinde olduğu 
gibi halkı bilinçlendirmek, cehaletten ve gerilikten kurtararak topluma faydalı bir 
sanat ve edebiyat oluşturmaktır.

11. Aydınların fikrî yapısı, huzursuzluk ve bunalımları
Ahundov’un ve onun gibi düşünen aydınların yüzyıllardır cetleri tarafından 

kullanılagelen inanç ve ibadetlerinin sekteye uğraması, sahiplenmeye çalıştıkları 
yeni sistemin değerlerinin tam oturmaması veya bunu sahiplenememeleri bu dö-
nem aydınlarının kafalarında soru işareti uyandırmıştır. Bu sebeple bu aydınlarda 
moral bozukluğu, içine kapanma, değerlerine saldırı hususları ön plandadır. Hatta 
bazı aydınlarda bu intihar etmek derecesine bile varacaktır. Bunun izlerini Mirza 
Kazım Bey’in din değiştirerek Hristiyanlığı seçmesinde “men küll-i edyanı puç 
ve efsane hesap ediyorum” diyen Ahundov’un Kemalüddevle Mektupları’nda ve 
diğer eserlerinde, Necef Bey Vezirov’un tiyatrolarında, Celil Memmedguluza-
de’nin neredeyse bütün eserlerinde, Hasan Bey Zerdabi’nin Darvinizm’i ilk defa 
remi bir şekilde ders olarak okutup dersliklere sokmasında ve daha saymadığı-
mız başka şair ve yazarların eserlerinde görmek mümkündür. Bu düşünceleri ve 
ifadeleri dolayısıyla Ahundov toplum tarafından dışlanacak, hatta vefat ettiğinde 
cenazesi bile uzun süre ortada kalacaktır. Hiçbir din mensubu bu dedesi yüksek 
din görevlisi olan Ahundzade’nin cenazesini sahiplenmeyecek, mezarlığına alma-
yacak, en sonunda 10 Mart 1878 tarihinde Tiflis’teki Müslüman mezarlığına bir 
şekilde defnedilecektir (Garayev 2002, 225) 

Aynı bunalımı pozitivist Türk aydınlarının da çoğu geçirmiş, Beşir Fuat da-
marını kesmek yoluyla, Sadullah Paşa ise hava gazıyla intihar etmiş; Tevfik Fikret 
ve birçokları inanç bunalımı yaşamıştır. Aslında bu çözülmelerin temel sebebi 19. 
yüzyılda pozitivizmin, ilmin, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde yatmaktadır. 
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12. Avrupai edebiyatın önemli ilk türleri

12. 1. Hikâye
Azerbaycan edebiyatında bu türün ilk örneği 1861 yılında Bakıhanov tara-

fından yazılmış olan Kitab-ı Askeriye adlı hikâye ile verilmiştir. Aslında bu türün 
tarihi Azerbaycan edebiyatında daha eskiye dayanmaktadır. Azerbaycan edebi-
yatındaki ilk milli realist bedii nesrin örneği olan Reşid Bey ve Seadet Hanım 
1835 yılında ilk defa Polonya’da Varşova şehrinde Fransızca yayımlanmıştır. Eser 
romandan küçük, hikâyeden büyük olduğu için povest-yani uzun hikâye olarak 
adlandırılmaktadır. Bu eser Bakıhanov’un hikâyesinden de önce yazıldığı için 
Azerbaycan nesrinin önemli örneklerinden sayılmaktadır. Ama eserin ilk yazılış 
dili Fransızca olduğu için Azerbaycan edebiyatının ilk modern tarzdaki hikâye-
si olarak Bakıhanov’un hikâyesi esas alınmaktadır. Klasik aşk mesnevilerinden 
farklı olarak her iki hikâyede de mutlu son vardır ve kahramanlar mutlu sonla 
kavuşuyorlar (Güdsi 1984, 131-132).

Türk edebiyatında ise hikâye türünün ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi ver-
miştir. O, 1862 yılından itibaren tercüme hikâyeler kaleme almaya başlar. Bunlar-
dan ilki Telemak tercümesidir. Bunu Sefiller, Hikâye-i Robenson, Monte Cristo 
takip eder. Türkçe yazılan ilk hikâye ise yine Ahmet Mithat Efendi’nin Kıssadan 
Hisse ve Letaif-i Rivayat dizisidir. 1870 yılından itibaren bu hikâyeler yayımlan-
maya başlar ve bunları 1873-1875 yıllarında Emin Nihat Bey’in yazmış olduğu 
Müsameratname hikâyesi takip eder (Göçkün 1992, 390).

Azerbaycan edebiyatında 1835 yılından itibaren kullanılan Realizm akımı 
Türk hikâyesine biraz daha geç, 1880-1895 yıllarında girmeye başlar ve Sami 
Paşazade Sezai, Ahmet Mithat Efendi, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ek-
rem’in hikâye ve romanlarında belirgin olarak karşımıza çıkar. 

12.2. Roman
Azerbaycan edebiyatındaki ilk roman konusu da ihtilaflıdır. Bazı araştırma-

cılar gerçek anlamda ilk romanın Neriman Nerimanov’un 1896-99 yılları arasın-
da yazdığı Bahadır ve Sona isimli roman olduğu yönünde birleşseler de bazıları-
na göre 1894 yılında Celil Memmedguluzade tarafından yazılmış olan Danabaş 
Kendinin Ehvalatları adlı eser edebiyatımızın ilk romanıdır. Bir diğer ihtilaflı gö-
rüş ise Seyyah Zeynelabidin Marağayi’nin Seyahatname-i İbrahim Bey adlı 1877 
yılında Fars dilinde yazmış olduğu eserin Azerbaycan edebiyatındaki ilk roman 
olduğu yönündedir. 

Türk edebiyatında roman türünün ilk örneği 1872 yılında Şemseddin Sami 
tarafından Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanıyla verilmiştir. Bundan bir yıl 
önce ise Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılan Yeniçeriler, Ahmet Midhat 
Efendi tarafından yazılmıştır (Tanpınar 1988, 286). Namık Kemal’in 1876 yılında 
yazdığı İntibah romanı ise konusu ve tekniği ile bu türün daha başarılı bir ürünü 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu romanı 1889 yılında Recaizade Mahmut Ek-
rem’in yazdığı Araba Sevdası adlı roman takip eder. 
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Sonuç
XIX. yüzyıl Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatındaki gelişmeler 

esasen paralel olarak devam etmiştir. Azerbaycan toprakları, asrın başlarından iti-
baren Çarlık Rusya’sı tarafından işgal edildiğinden dolayı, Azerbaycanlı aydınlar 
çağın gerektirdiği bazı gelişmelerle, özellikle modernleşme süreci ile erken tanış-
mış; birtakım Avrupai tesirlere Anadolu sahasındaki aydınlardan 25-30 yıl önce 
karşılaşmıştır. İlk tiyatronun, ilk roman ve hikâye örneklerinin Azerbaycan ede-
biyatında asrın birinci yarısından itibaren yazılmaya başlandığı malumdur. Ayrıca 
klasik edebiyatı koruma yönündeki çabalar da Azerbaycan edebiyatında daha bas-
kın ve organize şekildedir. XIX. yüzyılda 8 ayrı bölgede farklı adlar altında edebî 
meclislerin faaliyet göstermesi de bu konuda fikir vermektedir. 

Sahip olduğu coğrafi konumdan dolayı, “şarkın kapısı” olarak nitelendirilen 
Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycan halkı tarih boyunca her zaman şarka ve garba 
ait değerleri kendi kültür potasında eriterek bir senteze varmıştır. Bu XIX. yüzyılda 
da devam etmiş; Azerbaycan aydınları komşu Rusya, İran ve Türkiye’den ekono-
mik, kültürel ve edebî açıdan etkilenmiş ve yeri geldiğinde onları da etkilemiştir. 

Azerbaycanlı aydınlar dil, din ve millet birliği olan Türkiye’ye daha çok mey-
letmişlerdir. Azerbaycanlı aydınlar Anadolu’daki, özellikle başkent İstanbul’daki 
bütün gelişmeleri sıkı takip etmişlerdir. Her ne kadar ülkede Rus etkisi baskın 
olsa da Avrupai edebiyatın öncülerinden olan ve Çarlığa bağlı önemli bir devlet 
kademesinde görev yapan Ahundov’un İstanbul’a gelmesi, Fuad Paşa’ya kaside 
sunması, alfabe ıslahatı projesini Osmanlı Sultanı’na ve ulemasına takdim etmesi 
göz ardı edilmemelidir. Ayrıca modernleşme sürecinde önemli bir yere sahip, bir 
ayağı şarkta bir ayağı garpta olan Bakıhanov’un da İstanbul’a gelerek ilmî eserle-
rinden birini Osmanlı Sultanı’na sunması, Arapça yazılmış astronomi ile ilgili bu 
eserin Osmanlı Türkçesine çevrilerek Türk edebiyatına kazandırılması da göz ardı 
edilmemelidir. Tarih boyunca süreklilik arz eden bunun gibi örnekleri artırabiliriz. 
XX. asrın başlarında onlarca Azerbaycanlı öğrencinin İstanbul’a gelerek Darülfü-
nun’da eğitim almaları, buradaki ilmî ve fikrî gelişmeleri takip etmeleri, özellikle 
Edebiyat-ı Cedide şairlerinden etkilenmeleri ve ülkelerine döndükten sonra bu 
tarzda eserler vermeleri, II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı toplum hayatından görüp 
öğrendikleri birtakım fikir ve görüşleri Azerbaycan’da tatbike kalkışmaları, özel-
likle meşrutiyetçilik ve edebiyat tarihi yazma yönündeki çabaları bu etkileşimin 
boyutlarını göstermesi bakımından dikkate şayandır. 

Bu konudaki araştırma ve karşılaştırmalar hayatın, sanatın ve edebiyatın her 
alanında yapılırsa daha net ve kesin bilgilere ulaşmış olacağız. Her iki sahada ilk 
olarak açılan okullar, ilk gazetecilik faaliyetleri, edebî dergiler, batılılaşma süreci-
nin ilk temsilcilerinin eserlerinin, özellikle tenkidî makalelerinin, mukaddimeleri-
nin karşılaştırılmalı incelenmesi sonucunda kimin kimden ne derecede etkilendiği 
ve bu etkinin boyutları ortaya çıkarılacaktır. Bu konuları bir bildiri çerçevesinde 
değerlendirmek de zordur. 
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1992 yılından itibaren Azerbaycan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Azerbay-
can’a, hatta Orta Asya’daki birçok Türk Cumhuriyetinden Türkiye’ye öğrenci ve 
öğretmen, akademisyen akını da bu etkilenme sürecinin hâlâ devam ettiğini gös-
termektedir. Bu gelişmeler özellikle edebiyat sahasında daha çoktur. Günümüz 
edebiyatçılarının eserleri incelendiğinde bu eserlerde birçok benzer hususların 
ortaya çıkacağına şüphemiz yoktur.

XIX-XX. yüzyıllarda Azerbaycan’da Namık Kemal’in, Abdülhak Hamid’in, 
Tevfik Fikret’in, Nazım Hikmet’in tiyatroları, şiirleri, Aziz Nesin’in eserleri dil-
den dile dolaşmış, dersliklere girmiştir. Günümüzde Orhan Pamuk’un romanlarını 
Azerbaycanlı tenkitçilerin eleştirmesi; bu romanları edebî tenkitin süzgecinden 
geçirmeleri; Anar, Elçin, Mevlud Süleymanlı vb. şair ve yazarların eserlerinin 
Türkiye’de neşredilmesi, sahnelenmesi; Zeynep Hanlarova, Âlim Gasımov, Mü-
şerref Akay, Ajda Pekkan, Leman Sam, Sezen Aksu, Barış Manço, Ferhat Göçer, 
Ebru Gündeş, Mustafa Sandal, Tarkan ve daha ismini sayamadığımız birçok sanat 
ve edebiyat mensubu isimlerin Azerbaycan’da ve Türkiye’de karşılıklı tanınıyor 
olması; bunların adına sempozyumlar düzenlenmesi; konserler verilmesi bu iliş-
kilerin Anadolu ve Azerbaycan arasındaki tarihî sürecinin bir devamıdır. 
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TÜRK VE TATAR DİLİNDE RENKLER

Zübeyde BİKTAGİROVA* 

Giriş
Renkler, insan yaşamında ta tarih öncesi çağlardan beri mühim bir rol üst-

lenmektedir. Eskiden egemen renkler dinsel anlamdaki törenlerde yer almışsa, 
bugünkü hayatta ise birçoğu öz anlamının dışında değişik semboller hâlinde kul-
lanılmaktadır.

Geçmişten günümüze her dilde ve kültürde dinsel, gizemsel, evren bilim-
sel ve başka bağlamda, renklerin birçok simgesel değerleri olmuştur. Bu neden-
le Türk kültüründe renk kavramını araştırabilmek için Eski Türkçe döneminden 
başlayarak mitolojiyi, destanları, kıyafetleri ve kullanılan eşyaları dikkate almak 
gerekmektedir.

Türk kültüründe her rengin kendine özgü belli bir etki gücü bulunmaktadır. 
Renklerin sembolik manaları ve kavramları iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle renkler 
bazı deyimlerin muhtevasında da görülmektedir.

Bu çalışmada, Türk ve Tatar deyimlerinin renk adlandırmaları yönünden 
özelliklerinin karşılaştırmalı bir incelemesi yapılacaktır.

Tarih boyunca, birbirinden hayli uzak yaşayan Türklerin ve Tatarların deyim-
leri, temel zihin yapısını gösteren birlik ve bütünlügü ifade etmeleri bakımından, 
ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Bu bağlamda, Türk boylarına ait deyimlerin, millî 
karakteri yansıtma, coğrafya, lehçe vb. farklılıkların ötesinde, taşıdıkları mesaj 
aynıdır.

Araştırma odağı olan bu dillerin tipolojik yakınlıkları ve benzerlikleri ele 
aldığımız kalıplaşmış sözlerde de dikkati çeker. Yapısal ve sözcüksel açıdan bu 
iki dilde aynı olan renklerin deyimler içerisinde yan anlam boyutunda simgesel 
benzerlikleri yanı sıra kültürel farklılıkların da olup olmadığını dile getireceğiz. 
Bunların en güzel kanıtları ise dildeki göstergelerdir.

* Doç. Dr., Tatar Devlet Sosyal Bilimler Pedagoji Üniversitesi. (zubaydabicktagirova@yahoo.
com)
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1. Kara / кара
Renk kavramı kapsamlı bir şekilde incelendiğinde deyimlerde ‘siyah’ en sık 

kullanılan bir renk olarak tespit edilmiştir. En koyu rengi Türkçede ‘siyah’ ve 
‘kara’ kelimeleri, Tatarcada ise ‘кара’ sözü karşılar. Yalnız Türkçe deyimlerde 
‘siyah’, yerini ‘kara’ sözcüğüne verdiğini söyleyebiliriz. 

Bu renk birbirinden çok farklı anlamları ifade etmek için kullanılmıştır. Tara-
nan kaynaklarda kara renk adını içeren olumsuz, olumlu anlam, bir de sıradanlık 
(alelade) anlamını taşıyan mecazlar saptanmıştır. 

Kara sözcüğü Türk kültüründe yön olarak kuzeyin simgesidir. Kara yel den-
diği zaman ‘kuzeyden esen rüzgâr’, кара як dendiği zaman ‘kuzey ciheti’ an-
lamları ifade edilmektedir. Kara bir yandan denizin dışındaki toprak parçalarını 
işaret ederken bir yandan da karanlık kavramını içerir. Bu nedenle frazeolojide bu 
rengin ismini içeren deyimlerin çoğunu olumsuz yan anlam kazanan sözcükler 
teşkil eder.

Söz konusu olan bu renk kötü niyetli, zararlı insanları ifade etmek için kullanı-
lır: Türk. kara koncolos, kara çalı, kardeş değil kara taş, yüzü kara, on parmağında 
on kara, ağzı kara; Tat. кара йөрəк, кара елан (düşman), кара бай (zengin ama 
kültürsüz, faydasız biri). Aynı anlamdaki içi kara / кара эчле, gönlü kara / кара 
җан, yüzü kara / кара йөз tabirleri farklı morfolojik-sentaks yapılarına sahiptir.

 Bunun yanı sıra ‘kara’, insanların olumsuz hareketlerini ifade eder: kara 
sürmek / кара ягу (iftira etmek). Yukarıdaki deyimler hem yapı hem anlam bakı-
mından benzerlik göstermektedir. Onlardaki ‘kara’ unsuru, ‘kötülük’, ‘birini kö-
tülemek’ kavramlarını yansıttığını görüyoruz. Tataracada Rusçadan alınma ‘adı 
lekeli’ anlamını taşıyan кара тап gibi deyim bulunmaktadır.

 ‘Kara’ sözcüğüyle belirtilen ‘kötümserlik’, ‘üzüntü’, ‘sıkıntı’, ‘uğursuzluk’ 
anlamlarında şu deyimlere rastlanmaktadır: kara yas, kara gün (uğursuz gün), 
kara bağır (dertli gönül), kara sevda, kara düş (kâbus), kara kara düşünmek, 
baştan kara gitmek (tehlikeli bir işe gözü kapalı gitmek), karalar bağlamak (yas 
tutmak); кара уйлар, кара гайбəт (iftira), йөз каралу (somurtmak), авызы тулы 
кара кан (kederli, efkârlı). Kara bela / кара кайгы; kara baht, kara talih /кара 
бəхет, кара язмыш; kara haber / кара хəбəр; kara bulut gibi gelmek / кара 
болыт каплау biçiminde kalıplaşmış sözcükler ise aynı anlamda geçer. Bu de-
yimlerde ‘kara’ ‘umutsuzluğu’ simgeliyorsa, Tatarcada ise ‘kızgınlık’, ‘öfke’ ma-
nası da ortaya çıkmaktadır: кара талаш (hırgür), кара ачу (kızgınlık, hiddet) 
кара көю (öfkelenmek, hiddetlenmek), кара буран чыгару (skandal çıkarmak).

Bu anlamda ‘trajik’ manasını taşıyan kara gün(ler) / кара көнгə gibi deyim-
ler bulunmaktadır.

‘Gizlilik’, ‘kanunsuzluk’, ‘yasadışı’ kavramlarını da kapsar: kara borsa, 
kara para; кара эш, кара хөкем (yolsuzluk, linç).
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‘Cahillik’ anlamını taşıyan deyimlerden şunları sıralayabiliriz: kara cahil, 
kara koyu cehalet; кара халык, кара сарык (kara koyun), кара карга.

Türkçe ve Tatarcada ‘kara’yla ilgili doğayı (kara yel, kara kış / кара кыш, 
кара көз, кара явым) nitelendiren birkaç deyim bulunmaktadır. 

Bu rengin incelenmesi sırasında nitelik olarak iyilik bildiren deyimler de or-
taya çıkmaktadır. Türkçede ‘göz’ unsurunu içeren gözü kara (cesur), kara gözler 
için (güzellik simgesi), Tatarcada ise ‘değerli’ anlamını taşıyan күз карасыдай 
(çok değerli), кара төлке булу (nadir gelen kıymetli bir misafir olmak) gibi de-
yimlere rastlıyoruz.

Kara renk adını içeren sıfat tamlamalarının birkaç tanesi sıradan, alelade 
anlamı taşımaktadır. Mesela kara gece / kapa таң (kara şafak) dendiği zaman 
karanlık, ışıksız gece anlamını taşımaktadır. Kara rengin ‘büyük’ karşılığı olarak 
kullanımına da rastlamaktayız. Kara orman / кара урман ucu bucağı belirsiz or-
man için kullanılır.

Bu gruptaki diğer mecazlardan şunları sıralayabiliriz: Türk. kara kaplı ki-
tap (kanun), kara cümle (anlamsız yazılmış şeyler), kara işçi (amele); Tat. kара 
алтын (petrol), кара исəп (ilk hesaplama), карага киенү (iş elbisesi giymek). 

Tatarcadaki карага киенү Türkçedeki karalar giymek gibi deyimlerin an-
lamları örtüşmemektedir: biri ‘iş için veya günlük kullanılan elbise’ anlamına 
geliyorsa, öbürü ‘yas tutmak’ manasını taşır. Tatar dilinde kara renk ‘yas’ çağrı-
şımını vermez.

2. Ak / ak
Türkçe tabirlerde siyahın yerine kara kullanıldığı gibi beyaz renk isminin 

yerini (birkaç örnek dışında) anlamdaşı ‘ak’ sözcüğüne bıraktığını görüyoruz. Ak 
karanın karşıtı bir renktir. Ak özellikle Tatarca deyimlerde, bu karşılığı vurgula-
mak amacıyla kara ile kıyaslamalı olarak sergilenmiştir: ак белəн караны аеру, 
ак-караны белмичə, акка кара йокмас, ак өстендə кара кебек, акны кара дип 
əйтү / ak dediğine kara demek, akla karayı seçmek.

Tezat sanatıyla söylenmiş bu deyimlerde ‘kara’ ile ‘ak’ geceyle gündüzü çağ-
rıştıran sembolik manalar taşır. 

Beyaz renk Türklerin en eski inançlarından kaynaklanan manevî bir sembol-
dür. Kayıtlardan hükümdarların savaşlarda beyaz giyinip beyaz ata bindikleri sap-
tanmıştır. Selçuklular ve Osmanlılardaki beyaz sancak da bu geleneğin bir deva-
mıdır. Dede Korkut’taki ‘ak alemler’ sözü bu bayrağın kutluluk ve görkemliliğin 
işaretidir (Yardımcı 2008, 267). Tatar edebiyatında ak бүре “ak kurt”, akбүз aт, 
akсакаллы бүре motiflerine rastlanır. Yukarıdaki örneklerde bu rengin simgesel 
değeri meydana çıkar.
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Bilindiği gibi beyaz, İslamiyet’te ışığın, parlaklığın simgesidir. Kültürümüz-
de gelin olma işareti iffeti nitelendiren beyazdır. Eskiden evli bayanlar beyaz elbi-
seler giyerlerdi. Tatarlarda da örf ve âdet olarak evli bayanların ак ситса (basma) 
күлмək, ak алъяпкыч (önlük), ak kaлфak, ak шəл, ak яулыk, ak перчатka (ak 
eldiven) adını verdikleri giyisilerde aklığı, temizliği, iyiliği simgeleyen beyaz ren-
gin tercih edildiği görülür. Bunlara ek olarak Никах туенда (Evlilik düğününde), 
Бəби туенда (Bebek düğününde) ağırlıklı olarak Tatarlarda kutsal renk sayılan 
ak renk yer alır. Düğünden önce kız tarafından damada ve akrabalarına verilen 
hediyeye ise ak veya akлашу gibi adlar verilir. Gelin ve güvey için hazırlanan 
evin özel bölümüne ak кeлəт denir. 

Tatarcada ‘ak’ mutluluğu çağrıştırır. Günlük yaşamda beyaz renkle yapılan 
benzetmeler ve Алдыңа ак көн тусын ‘Mutlu olun’, ак бəхет ‘mutluluklar’, ак 
юл телəү ‘Yolunuz açık olsun’ gibi söylemler sağlığı, saflığı ve iyiliği anlatır.

Türk mitolojisinde önümüze çıkan Aksakal motifi günümüzde büyüklük, 
bilgelik, kâhinlik işaret eden bir kavrama dönüşmüştür. Ak sakallı / ак сакаллы 
dediğimiz zaman saygın, güvenilir, tecrübeli yaşlı kişiler aklımıza gelir. Tatarcada 
aynı anlama gelen 2 adet hitap biçimi bulunmaktadır: ак бабай, ак чəчкə.

Kadı kızından ak, alnının akıyla, yüzü ak; йөз аклыгы, ак күңелле (dürüst, 
samimi) gibi örneklerde anlam alanı genellikle ‘namusluluk’, ‘arılık’ kavramları 
üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca Türk. ak süt emmiş, ananın ak sütü gibi helal olsun; 
Tat. сөттəн ак tabirlerinde ‘ak süt’ün katıkısızlık ve temizliği ifade ettiğini düşü-
nebiliriz. Tatarcadaki örneğin mübalağalı söylenmesi ise manaya kuvvet katar.

Kimi deyimlerde beyaz rengin sosyal yaşamdaki önemi vurgulanmaktadır: 
‘üst tabaka’ manasına gelir. Bu nedenle ak kemik / аксөяк mecazlarının ‘beyler’; 
kara kemik / кара халык deyimlerinin de ‘avam’ anlamında kullanıldığı dikkati 
çekmektedir. Bunun dışında ‘ak’ kelimesinin yukarıdaki anlamına paralel olarak 
ак кул tembel, kol emeğini sevmeyen birilerini nitelendiren deyime de rastlıyoruz.

Ender olarak ‘beyaz’, olumsuzluğu temsil eden nesnelerin kötülük niteliğini 
azaltmak veya yok etmek nedeniyle kullanılır: beyaz yalan; ак шайтан (kadın).

Tatarcada karın ак юргангa (ak yorgana) benzetilmesi yaşadığımız iklim 
şartlarından kaynaklanmaktadır. Bir de sadece Rusya’ya özgü olan Petersburg’ta 
yazın bir ay boyunca aydınlık kalan geceleri ifade eden ак төннəр sözcüğü bu-
lunmaktadır.

Türkçede beyaz rengin güzellik kavramını da içerdiği görülmektedir. Mesela 
ak topuk, beyaz gerdan tabiri çok güzel bir kadını tasvir etmek için kullanılır.

Beyaz, olumlu ve yansız simgesel özelliklere sahip olmasına koşut olarak 
olumsuz yan alamları da içermektedir. Bazen, belki anlamı güçlendirmek için zıt-
lıktan faydalanıldığı görülür. Siyah / beyaz zıtlığında ‘siyahın’ kötü anlamı beyaza 
geçer. Nitekim tenin, derinin rengini niteleyen ve korku, hastalık gibi nedenlere 
bağlı olarak yapılan benzetmelere şu örnekleri verebiliriz: kağıt gibi bembeyaz 
olmak / кəгазьдəй кебек ап-ак.
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İki dilde de bulunan beyaz bayrak çekmek / ак флаг күтəрү mecazları tüm 
dünyada yenilmeyi ve teslim olmayı sembolize etmektedir. 

3. Kırmızı, kızıl, al / кызыл, ал
Türkler için kırmızı kutsal ve tanrısal bir renktir. Ayrıca halk arasında ‘al’ ve 

‘kızıl’ adları ile de bilinen bu renk tarihimizin başlangıcından beri manevi ve millî 
olarak algılanmaktadır.

‘Türkün gözü aldadır’ söylemi sosyal yaşamda kırmızının etkinliğini vur-
gulamaktadır. Bu sözün gereği olarak 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud’un verdiği 
bilgilere göre hizmet, saygı, ağırbaşlılık göstermek isteyen Türk kızları kırmızı 
giyermiş (Ögel 1991, 406).

Türkçenin tarihsel dönemlerine ait eserlere bakıldığında bu renklerin pek 
çoğunda yer aldığı göze çarpmaktadır. Dede Korkud hikâyelerinde en çok sevi-
len renk, ergenliğin, mutluluğun ve muradın simgesi olan kırmızıdır (Ögel 1991, 
385). Bu hikâyelerde gerdek elbisesinin, gerdek ve hakan otağının kırmızı, gelin 
duvağının ise al olduğu görülür.

Karahanlı, Selçuklu hükümdarlarının bayrakları, tuğları, saltanat şemsiyeleri 
(çetr), otağları ve giydikleri çizmeler hep kırmızı olduğu bilinmektedir. Bu sebep-
ledir ki Türk tarihinde kırmızı, hem saltanatın hem de halkın çok sevdiği renkler-
den biri olmuştur (Koca 2002, 55). Kanı sembolize eden kırmızı aynı zamanda 
gücün, iktidarın, fedakârlığın, hâkimiyetin ve devlet kurmanın sembolüdür.

Günümüz Türkçesinde bu renk, ‘kan ve bayrak rengi’ olarak özel bir öneme 
sahiptir. Türklerin al bayrak kullanması, eski inançları arasında koruyucu ruh ola-
rak Al Ateş denilen ateş tanrısına inanmaktan kalma bir hatıra olduğunu belirtilir. 
Tatarcadaki кызыл əтəч (kırmızı horoz), кызыл сыер (kırmızı inek) mecazları 
aynı inanca dayanmaktadır.

Günümüzde hamile kadınlarla ilgili Albastı olgusu aynı kültün devamı ko-
numunda görülmektedir. Bu nedenle lohusa yatakta iken başına beyaz yaşmak ve 
kırmızı tül bağlayıp kırmızı altın takarlar, kırmızı şeker hediye ederler. Bazen de 
bunun tam tersi olarak lohusa kadına kırmızı hiçbir şey göstermezler ve tedavi 
için alazlamaya başvururlar (İnan 1987, 259, 260, 261, 264). Bu korkular frazeo-
lojide loğusayı al basmak biçiminde yer almaktadır.

Türkçe olan al ve kızıl kelimeleri ile Arapçadan geçmiş olan kırmızı sözcüğü 
birbirlerinden farklı kullanımlara sahiptirler. Söz konusu olan renklerin olumlu-
dan (al) olumsuza (kızıl daha sık rastlanmaktadır) birçok karşıt yan anlamı vardır. 
Yalnız Tatarcada da yer alan ‘ал’, daha fazla pembeye dönük olup farklı anlam 
içermektedir.

Kırmızı rengin yan anlam karşıtlığını tabirlerde de gözlemliyoruz. Utanç, 
şaşkınlık ya da kızgınlık gibi nedenlerden dolayı ten renginin kızarmasına gön-
derme yapan benzetmelere örnek olarak aşağıdaki deyimleri verebiliriz:
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alı al moru mor olmak (telaş veya yorgunluktan), pancar gibi kızarmak / 
чөгендер шикелле кызыл (pancar gibi kırmızı), мунчадан чыккан шикелле 
кызыл (hamamdan çıkmış gibi kırmızı), кылак яфракларына хəтле кызару. Bu 
kavramlar bazı mecazlarda kırmızı renk ismi yerine kızarmak ve кызару eylemle-
ri ile belirtilmiştir. İki dilde de rastladığımız kan kırmızı / кан кебек кызыл tüm-
celeri bu rengi ifade ettiklerinde aynı anlama gelmektedirler. Yalnız Tatarcadaki 
örnek olumsuzluğu nitelendiren manayı taşımamaktadır.

Kızgınlık belirten ve bazen bu kızgınlığı şiddete vardıran deyimler de bu-
lunmaktadır: авызын кызылга буяу (dövmek), кызыл йодрык (‘kızıl yumruk’ dö-
güşçü). Tatarcadaki mecazlarda diğerinden farklı olarak, daha çok öfkenin dile 
getirildiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, Türkçedeki kızıl deli, kırmızı deli (zır deli) 
sözcüklerinde taşkınlık, yiğitlik kavramları kapsamında değerlendirebiliriz.

Türkçedeki kırmızı fener Tatarcadaki кызыл фонарь (argo dilde ‘genelev’) 
örtmeceli kullanımıyla söz dizimsel ve anlamsal düzeyde tamamen örtüşür. İki 
dilde ortak olan bu eğretilemenin eskiden genelevlerin önünde bulunan kırmızı 
ışığı çağrıştırdığını söyleyebiliriz. Bu örneklerde kırmızı davet edici / yasaklayıcı 
ikilem içinde dile getirilmektedir.

Kırmızı kan rengi olup asırlarca tehlikenin ve tahribatın simgesi olmuştur. 
Trafik ışıklarında ‘dur’ sinyali olarak kullanılmasının nedeni de budur.

Bu nedenle Türkçede bu rengin olumsuz kavramları yansıtan deyimlere bir-
kaç örnek daha ekleyebiliriz: kızıl iblis (çok kötü ruhlu kimse), kızıl kâfir (güvenil-
mez biri), kızıl kıyamet (kavga), kırmızı nokta (ahlaka aykırı), kızıl şaka (çok ileri 
götürülen şaka), kırmızı oy (karşı durum alındığını gösteren oy), kızılı çıkmak 
(kötülüğü ortaya çıkmak). Hemen hepsinde ‘aşırılık’ manası göze çarpmaktadır. 
Tatarcada ise ‘кызыл’, saptanan sözcük gruplarına bakıldığında genelde olumlu 
anlam birimciklerini içermektedir. Olumsuzluğa yönelik olan ‘utanç’ ve ‘kızgın-
lık’ ifade edenlerin dışında ‘saf, hayatı anlamayan’ anlamı vermektedir: кызыл 
авыз.

Kanın insan vücudunda gizli kalmasıyla birlikte canlılığı, ilgi çekiciliğinden 
dolayı gizlenemezliği dile getirilir: kırmızı gömlek, allı pullu, al giymedim ki alı-
nayım.

Olumlu anlamlardan ise ‘değerlilik’ (kırmızı dipli mumla davet etmek, al el-
maya taş atan çok olur; кызыл китап), ‘şehitlik’ (al kanlara boyanmak), ‘murat’ 
(al bağlamak), ‘güzellik’ (кызыллыгы җиргə төшеп тора).

Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe Sözlük’ünde ‘kızıl’ sözcüğünün anlam-
larına bakıldığında 4. sırada yer alan ‘komünist’ anlamı da Rusça aslı ‘красный’ 
olmasına karşın ‘kızıl’ olarak çevirilen sözcüklerde görülmektedir. Söz gelimi, 
Kırmızı Ordu / Кызыл Армия, Kızıl Meydan / Кызыл Мəйдан , Kızıl Yıldız Nişanı 
/ Кызыл Йолдыз Ордены. Dilimize Kızılderili / Кызыл тəнле оlarak çevirilen 
sözcük de İngilizceden girmiştir (Red-skin İndian). 
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4. Sarı / сары
‘Altın sarısı’ denilen bu renk, merkezin hâkimiyetini ve gücü ifade etmiş, 

tarihte Türklerin sıkça kullandığı renklerden biri olmuştur. Osmanlı döneminde 
sırma sarısı olarak dile getirilen sarı da altın sarısı olmuştur.

Ayrıca bu renk Türk mitolojisinde hayır ilahı Ülgen’le doğrudan doğruya 
bağlantılıdır: Ülgen’in altın tahtı, sarayının altın kapıları. Hükümdarlık rengi olan 
sarı, bu sembol anlamını Türklerin çizmelerinin rengi olarak da uzun yıllar sür-
dürmüştür. Halk arasında çok yaygın olan ‘sarı çizmeli Mehmet Ağa’ mecazının 
da kaynağı bu gelenektir.

Türk kültüründe sarı renk aynı zamanda felaketin, kötülüğün, hastalığın sim-
gesi olarak görülmüştür. Sarı ejderha Türk masallarında kuşku ve kötü duygular 
veren bir motiftir.

Türkçede bununla ilgili ‘uyuşturucu madde’ (sarı bomba, sarı melek, sarı 
dünya), ‘huysuzluk’ (sarı damarı tutmak, sarı çıyan), ‘cimrilik’ (sarı Yahudi) kav-
ramları ortaya çıkıyorsa; Tatar dilinde ise sarı ‘can sıkıntısını’ (сары сагышка 
бату, чырай сары киселү), ‘ölümü’ (үлем сагышы йөгерү), ‘fahişeliği’ (сары 
билет) çağrıştırır. 

Sarının yan anlamlarının deyimlere nasıl yansıdığını incelediğimizde tabir-
lerde bu rengin az kullanıldığını ve iki dilde sembolik mana olarak örtüşmediğini 
saptadık.

5. Mavi / зәңгәр
Gökyüzünün ve suyun rengi olan mavi renklerin en soğuğu, derinidir. İn-

sandan uzaklaşma ve sonsuza yönelmeyi ifade eder. Sonsuzluk ise gerçeğin düşe 
dönüştüğü ve insanı gerçeküstücülüğe götüren bir sonsuzluktur. Bu ‘gerçeği gö-
rememe’ manası зəңгəр күзлек аша карау (mavi gözlükten bakmak: gerçeklerden 
uzak olmak), зəңгəр хыял (düşsel şeyleri hayal etme) gibi Tatarca deyimlerde 
yer almaktadır. Tatarcada mavinin olumlu yan anlamlarının yerini olumsuz yan 
anlamlara bıraktığını görüyoruz.

Türkçede ise ‘sevgi, sevilen kişi’ kavramını yansıtan deyimler bulunmaktadır: 
mavi boncuk dağıtmak (birçok kişiye birden sevgi göstermek ve söz konusu kişileri, 
bu sevginin yalnız kendisine verildiğine inandırmak), mavi boncuk kimde? (şu an 
en sevilen kim?)

6. Yeşil / яшел
Türklerin yeşille ilgili olarak manevi inançlarının kökü en eski dinî inanç-

larından kaynaklanmaktadır. Hz. Muhammed’in ve ehlibeytin simgeleri yeşil ol-
duğu için rengin geleneksel kültürümüzde İslamiyet’in kabulünden sonra din ve 
imanın simgesi olarak kullanılması ağırlık kazanmıştır.
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Eski Türkçede ‘yaşıl’ olarak kullanılan bu sözcük ‘yaş’ kökünden türemiştir. 
‘Yaş’ sözü bütün Türklerde insan ömrü için kullanılan bir sözdür. Doğa yılda bir 
kez yeşerir, insan da bu olayı yılda bir kez görür.

Sarı rengin sıcaklığını ve mavi renginin soğukluğunu ve huzurunu bünyesin-
de barındıran bu renk baharın, doğanın sembolüdür. Nitekim Tatarcadaki яшел 
алтын (orman) deyiminde ‘yeşil’ ağaçların, bitkilerin rengi olarak işlenmiştir. 

Doğanın, sebzelerin yeşilliğinin olgunlaşmamasına gönderme yapan şu me-
cazlara rastlıyoruz: Tatarca яшел кыяр/авыз/борын (tecrübesiz, saf bir genç), 
яшелле уру (yeşilken biçmek: bir şeyi acelen yapmak); Türkçe yeşilden yemek 
(tarladaki olgunlaşmamış ürünü karşılık göstererek borç para almak ).

İki dilde aynı anlama gelen ve yeşilin, kırmızının karşıtı olarak kullanıldığı 
şu deyim tespit edilmiştir: yeşil ışık yakmak / яшел урам ачу (bir şeyin yapılma-
sına izin vermek).

Tatar kültüründe ‘yeşil’in “bir daha” manası ortaya çıkmaktadır. Яшел билет 
бирү, яшелгə калу gibi tabirler askerliğin tecil edilmesini ifade eder.

7. Sonuç
Farklı dönemlerde değişik biçimlerde yorumlanan renkler aynı zamanda ev-

rensel özelliklere de sahiptir. Bu özelliklerin farklılıkları ve benzerlilikleri dildeki 
göstergelerden anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmada renk ismini içeren deyimler aracılığıyla Türkçe ve Tatarcayı 
kıyasladığımızda aşağıdaki sonuçlara ulaştık.

Bu karşılaştırma sırasında deyimlerde en çok kullanılan ‘kara’, ‘ak’ ve ‘kır-
mızı’ gibi renkler olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, ‘mavi’, ‘sarı’, ‘yeşil’ renk 
isimlerini içeren tabirlerin daha az olduğunu saptadık. Türkçedeki ‘al’ın kullanı-
mının Tatarcadaki oranla çok farklı olduğunu gördük: birincisi kırmızıya yönelik 
ise, öbürü de pembeyedir.

Yan anlam bağlamından da özellikle kırmızı, siyah ve beyaz renklerin genel 
simgesel değerleriyle örtüştüğü görülmektedir.

Anlatıma güç kazandırmak amacıyla yapılan benzetmeler, eğretilemeler söz 
konusu olan deyimler içerisinde fazla yer almamaktadır.

İki dilde de bulunan söz dizimsel ve yapısal olarak aynı olan deyimler bazen 
farklı anlam taşımaktadır.

Bunların dışında renklerin yön göstermesi ‘kara’nın kuzeyi; ‘kırmızı’nın or-
tayı, merkezi; ‘ak’ın güneyi göstermesi de Türklerde bilinen sembolik anlamlar-
dandır.
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TÜRK DİLİNDE CÜMLE ÖGELERİNDEN NESNE

İsmet CEMİLOĞLU*

Giriş
İlk olarak gramer kitaplarında sözü edilmeyen bir konudan, yani dilimizin 

önceki dönemlerinde geçişli olarak ortaya çıkan; fakat günümüz yazı dilinde ge-
çişsiz gibi değerlendirilen fiillerden bahsedip, Orhun Abideleri ve Kutadgu Bi-
lig’den tespit ettiğimiz örneklere yer vereceğiz.

Orhun Abideleri’nde:
Köl Tigin Bayırkunung ak adgırıg binip oplayu tegdi. (K. T. D. 35)
“Köl Tigin Bayırku’nun ak aygırına binip atılarak hücum etti.” (Ergin 2002, 26).
Alp Şalçı ak atın binip tegmiş. (K. T. D. 40)
“Alp Şalçı ak atına binip hücum etmiş.” (Ergin 2002, 40)
Türk bodunug Ötüken yirke ben özüm Bilge Tonyukuk Ötüken yirig konmış 

tiyin eşidip biriyeki bodun, kurıyakı, yırıyakı, öngreki bodun ketli. (T. 1. taş güney 
10) 

“Türk milletini Ötüken yerine, ben kendim Bilge Tonyukuk’u Ötüken yerine 
konmuş diye işitip güneydeki millet, batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi.” 
(Ergin 2002, 54)

“Türk Milletini Ötüken yerine, beni, Bilge Tonyukuk’u Ötüken yerine yer-
leşmiş diye (yerleşmiş olduğunu/yerleşmiş olduğumuzu) işiten güneydeki millet, 
batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi.” (Alyılmaz 1999, 168)

Kutadgu Bilig’de: 
Bayat atı birle sözüg başladım
Törütgen igidgen keçürgen idim. (K. B. /F. 21-10)
“Yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbim olan Tanrı’nın adı ile söze başla-

dım.” (Arat 1974, 14)

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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Bilig birle başlar kişi iş başın
Ukuş birle uksa ongarur işin. (Arat 1967)
“İnsan, her işe başlarken, bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.” (Arat 1974, 149)
Atın mindi keldi kapugka tüşüp
Yorıp utru hâcib okıdı tuşup. ( K. B. 576)
“Atına bindi; gelip kapıya indi; hâcib karşı çıkıp onu içeri aldı.” (Arat 1974, 52)
Turup çıktı andın sevinçlig bolup
Atın bindi keldi evinge turup. (K. B. 3068)
“Oradan memnûn ve mestûr olarak çıktı, biraz sonra atına binip evine dön-

dü.” (Arat 1974, 226)
Atın mindi evke yüz urdı turup
Kelip tüşti kirdi yaka kur yörüp. ( K. B. 3282) 
“Atına bindi, evine doğru hareket ederek gelip indi, evine girdi, yaka ve ku-

şağını çözdü.” (Arat 1974, 240)
Yukarıdaki örneklerde yer alan fiillerin, günümüzdeki hâkim anlayışa göre 

geçişsiz fiiller gibi değerlendirildiklerini; fakat aynı fiillerin, dilimizin Eski Türk-
çe döneminde geçişli şekilde kullanıldıklarını görmekteyiz. Türk dilinde, aslında 
geçişsiz olan bir fiilin geçişli duruma getirilmesi ve bu şekliyle kullanılması, di-
limizin oldukça geniş ifade özelliklerine ve imkânlarına sahip olmasıyla ilgilidir. 

Tarihî metinlerimizde geçişli olarak kullanıldıkları hâlde, günümüz yazı di-
linde geçişsizmiş gibi düşünülen sınırlı sayıdaki birtakım fiillerin bu kullanılış 
özelliğinin sebep veya sebepleri neler olabilir sorusu zihnimizi her zaman meşgul 
etmiş, bu konuyla ilgili düşüncelerimizi “Nesne Kavramı Üzerine” (Cemiloğlu 
2000, 22) başlıklı makalemizde ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu- 
Türk Dil Kurumunca düzenlenen Cümle Çözümlemelerinde Biçim ve Anlam Bağ-
lantısı konulu toplantıda sunduğumuz tebliğde muhtasar ölçüler içinde belirtmeye 
çalışmıştık.

Orhun Abideleri’nden naklettiğimiz bazı cümlelerle Kutadgu Bilig’den aldı-
ğımız bir kısım beyitlerde geçen, bin-, kon-, başla- fiillerinin geçişli olarak kul-
lanıldığı, bu cümleden olmak üzere binip fiil şeklinin ak atın nesnesini; konmış 
fiil şeklinin Türk bodunug nesnesini; başla- fiilinin ise sözüg, iş başın nesnelerini 
aldığı görülmektedir. Ayrıca yine, Kutadgu Bilig’den aldığımız yukarıdaki beyit-
lerde geçen min- fiilinin de atın nesnesini alması söz konusudur. 

Şimdi, burada üzerinde durulması gereken asıl konu, bu bahsedilen fiil veya 
fiil şekillerinin almış oldukları nesnelerin Türkiye Türkçesine nasıl aktarılacağı 
konusudur.
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Görüldüğü gibi, “Köl Tigin Bayırkunung ak adgırıg binip oplayu tegdi” 
cümlesini Türkiye Türkçesine aktarırken Muharrem Ergin ak adgırıg nesnesini 
ak aygırına şeklinde vermiştir (Ergin 2002, 26). Cengiz Alyılmaz da “Bayırku-
nıñ ak adgırıg” ibaresinin karşısında Bayırku’nun ak aygırını/aygırına karşılığını 
verdikten sonra, (1999, 158) cümlenin tamamını yine Muharrem Ergin gibi “Köl 
Tigin Bayırku’nun ak aygırına binip hücum etti.” (2002, 27) şeklinde Türkiye 
Türkçesine aktarmıştır. 

“Alp Şalçı ak atın binip tegmiş.” cümlesindeki ak atın nesnesini Ergin ak 
atına (2002, 27), Alyılmaz da ak atına/atını (1999, 159) şekillerinde düşünmekte-
dirler. Bu cümle, Ergin tarafından “Alp Şalçı ak atına binip hücum etmiş.” şeklin-
de, Alyılmaz tarafından ise “Alp Şalçı’nın ak atına binip hücum etmiş.” şeklinde 
günümüz yazı diline aktarılmışsa da, ak atın nesnesinin aktarılması hususunda her 
iki araştırmacı da aynı kanaattedir. 

Söz konusu ettiğimiz ve Kutadgu Bilig’den alınan beyitlerde geçen başla-, 
min- fiillerinin yüklem oldukları cümlelerde yer alan sözüg, iş başın, atın nesnele-
ri de Arat tarafından söze, her işe, atına (1974) şekillerinde değerlendirilmektedir. 

Elbette, araştırmacıların da yaptığı gibi, yapısında yükleme hâli eki bulunan 
bu nesneleri Türkiye Türkçesine aktarırken aynı ekin yönelme eki işleviyle kul-
lanıldığı fikrinden hareket etmek gerekir. Bu da, acaba Eski Türkçedeki birtakım 
geçişli fiillerin günümüz yazı dilinde geçişsiz olarak mı kullanıldıklarını, bunun 
yanı sıra belirtili nesne olan cümle unsurunun günümüz Türkçesinde sadece yük-
leme hâli eki mi alabileceği sorularını gündeme getirmektedir.

Bu değerlendirmelerin ardından Eski Türkçenin tarihî mirası üzerine inşa 
edilmiş günümüz Türk lehçelerindeki durumu gözden geçirmek yararlı olacaktır. 

Özbek Türkçesinde
Özbek Türkçesinde nesne kavramını da kapsayan “toldiruvçi”, “kesim” 

(yüklem) görevindeki kelimeye, isim hâl eklerinden yükleme (tüşüm); yönelme 
(cönäliş); bulunma (orın-päyt) ve ayrılma (çıqış) ekleriyle veya edatlar yardımıyla 
bağlanır. Bu durum “nesne” nin bir tabi (tabe) unsur olduğunu gösterir. Yukarıda 
“tolduruvçi” için verilen bilgilerden anlaşılıyor ki bu kavram, Türkiye gramercili-
ğindeki nesneyi ve yer tamlayıcısını birlikte ifade etmektedir.

Özbekistan gramerciliğinde “toldiruvçi”, işlevi ve şekli bakımından ikiye 
ayrılmaktadır. Väsitäsiz ve väsitäli toldiruvçi. Bu ele alış tarzı, bazı Türk gramer-
cilerinin dolaylı tümleç, düz (dolaysız) tümleç şeklindeki sınıflandırma ve adlan-
dırmalarına uygun düşmektedir (Yaman 2000, 231). 

Görüldüğü gibi Özbek gramerciliğinde “toldiruvçi” denen cümle ögesi hem 
dolaylı tümleci hem de nesneyi karşılamaktadır. Türkiye Türkçesi gramer kitapla-
rında ise nesne müstakil bir cümle ögesi olarak ele alınmaktadır. 
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Kazak Türkçesinde
Kazak Türkçesinde nesne, “tolıqtawış” terimi içerisinde yer alır ve Türkiye 

Türkçesinden farklı olarak, Kazak Türkçesinde hem yer tamlayıcısını hem de nes-
neyi içine alan “tolıqtawış” (yer tamlayıcısı ve nesne) denir (Ayan 2007, 84). 

Yukarıdaki ifadenin sahibi Ekrem Ayan, makalesinde Türkiye Türkçesiyle Ka-
zak Türkçesini “nesne” bakımından değerlendirirken de şunları söylemektedir: 

1. Türkiye Türkçesinde başlı başına bir cümle ögesi olan nesne, Kazak Türkçe-
sinde hem yer tamlayıcısını hem de nesneyi içine alan “tolıqtawış” terimi içerisinde 
yer almaktadır.

2. “Tolıqtawış” terimi içerisinde “tura tolıqtawış” ile Kazak Türkçesinde nesne 
ifade edilmekte ve Türkiye Türkçesindeki “nesne” ile yapı bakımından ortaktır.

3. Her iki lehçede de nesnenin yeri, aldığı ekler ve kullanılışları ortaktır (Ayan 
2007, 85).

Kazak Türkçesinde “tolıqtawış” terimi içinde yer alan “nesne”nin yapı özelliği 
Türkiye Türkçesine uygundur. 

Kırım Tatar Türkçesinde
“Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair” makalesin-

de Dr. Arzu S. Ertane Baydar, Kırım Tatar Türkçesi edebî diliyle Türkiye Türkçesi 
edebî dilinde hâl ekli tamlayıcılarının fiillerle olan ilişkilerini inceleyerek şu sonu-
ca varmaktadır: “Farklı hâl ekli tamlayıcılara rağmen iki yazı dilinde de fiillerin 
anlamı değişmemektedir. Hatta Kırım Tatar Türkçesinde bazen bir fiil, anlamını 
değiştirmeden iki farklı hâl eki ile kullanılabilmektedir. Yani mesela bak- fiili kimi 
zaman /+nI/Lı, kimi zaman /+A/Lı tamlayıcı isteyebiliyor. İncelenen eserlerde kimi 
zaman “onı baqarmız”, bazen de “oña baqaarmız” şekline rastlayabiliyoruz. Burada 
her iki örnekteki bak- fiilinin anlamı da aynıdır. Birinin /+nI/Lı diğerinin de /+A/Lı 
tamlayıcı alması bak- fiilinin anlamını değiştirmemiştir. 

Bu durum, cümle tahlillerinde bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yu-
karıdaki örnekte geçen /+nI/Lı tamlayıcı nesne, /+A/Lı tamlayıcı ise yer tamlayıcı 
kabul edilir. Bir lehçedeki bir fiilin istediği tamlayıcı ile başka bir lehçede aynı fiilin 
aynı anlam ve görevde kullanılırken istediği tamlayıcı, farklı hâl eklerini taşıyabil-
mektedir. Ek değişikliği ögenin adını değiştirecek midir? Bu, tartışılması gereken 
önemli bir problemdir” (Ertane Baydar 2009). 

Gagavuz Türkçesinde
Nevzat Özkan Gagavuz Türkçesi Grameri adlı eserinde hâl eklerinden birinin 

diğer bir hâl eki yerine kullanılabileceğinden bahisle “Gagavuz Türkçesi’nde hâl 
eklerinin birbirinin yerine kullanılması sebebiyle nesneyle yer tamlayıcısının bir-
birine karışması mümkündür. Bu durumda şekil bakımından nesne anlam bakımın-
dan yer tamlayıcısı olan kelime veya kelime gruplarından söz etmek gerekecektir.” 
demektedir.
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‘Göz kulak olasın Länkayı’, ‘kim ii baktı bu hıyarı’ cümlelerinde ‘Länka’ ve 
‘hıyar’ kelimeleri geçişsiz olan olmak ve bakmak fiiillerine yükleme hâli ekiyle 
bağlanmıştır. Hâlbuki bu fiiller işi ‘Länka’ ve ‘hıyar’ kelimelerinin karşıladığı kişi 
ve varlığı etkilemesini, etki alanına almasını değil, işin yönünün bu kişi ve varlığa 
doğru olduğunu yani bunlara yöneldiğini bildirmektedir. Bu durumda ‘Länkayı’ 
ve ‘hıyarı’ kelimelerini şekil bakımından nesne, anlam bakımından yer tamlayıcı-
sı olarak kabul etmek gerekmektedir. 

‘Düşünärdi sa o dündän beeri denizçiyä’ cümlesinde ‘düşünmek’ fiili geçişli 
olduğu hâlde, ‘denizçiyä’ kelimesi -(y)ä yönelme (dativ) eki ile yükleme bağlan-
dığından şekilce yer tamlayıcısı gibi görünmektedir. Fakat anlamca cümlenin nes-
nesidir. Cümle ‘denizçi’ düşünmek fiilinin yöneldiği kişi değil, etki alanına giren 
kişidir. Bu sebeple de ‘denizçiyä’ kelimesini şekil bakımından yer tamlayıcısı, 
anlam bakımından nesne olarak kabul etmek gerekmektedir.” (Özkan 1996, 206) 
şeklinde mantıkî bir izah getirmektedir. 

Azerbaycan Türkçesinde
Aysu Erden, Azerbaycan Türkçesindeki nesne unsuruyla ilgili olarak şunları 

söylemektedir:
“Aslında sıfat ve zamir olan kelimelerle, iş merkezli yapılar eğer -I çekim 

ekini alıyorsa belirli dolaysız nesne; -A, -DA çekim eklerinden birini alıyorsa 
belirsiz dolaysız nesne, -DAn çekim eklerini alıyorsa dolaylı nesne olarak işlerler. 

a- Dolaysız nesne:
(i) Belirli dolaysız nesne 
/burada nöyi aqtarırsan?/
(burada neyi arıyorsun?/

/bunların hamısını biliräm./
(bunların hepsini bilirim.)

(ii) Belirsiz dolaysız nesne
/nadansa dâhilimdä büyük yalnızlıq ve qariblıq duydu./
(nedense içimde büyük bir yalnızlık ve gariplik duydu.) 

b- Dolaylı nesne:
/sizden bir ricam var dädi./
(sizden bir ricam var dedi.) (Erden 1985, 55)
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Türkiye Türkçesinde
Görüldüğü gibi değişik Türk lehçelerinde de bir cümle ögesinin, nesne mi yer 

tamlayıcısı mı olduğu konusunda bazı tereddütler vardır. Bu durum yine birtakım 
Türkiye Türkçesi gramer kitaplarında da açık olarak belirtilmektedir. Tebliğimizin 
bu bölümünde de Türkiye Türkçesindeki geçişli-geçişsiz fiillerle nesne hakkındaki 
görüşlerimizi belirtmeye çalışacağız.

Türkçe gramer kitaplarının bir kısmında fiilin çatısı nesne bakımından değer-
lendirilirken söz konusu fiiller genellikle geçişli ve geçişsiz olarak ele aklınmakta 
bir kısım kitaplarda ise geçişli ve geçişsizliğin yanında “oldurgan” ve “ettirgen” 
fiillere de yer verilmektedir.

Klasik bir değerlendirmeden hareketle, Türk dilindeki fiiller nesne alıp alma-
dıklarına göre değerlendirildiğinde bunların geçişli ve geçişsiz olarak iki grupta top-
landığını görüyoruz. Yine konu ile ilgili bütün kaynaklarda, geçişsiz fiiillerin birta-
kım yapım ekleriyle geçişli duruma geldikleri ayrıntılı bir şekilde izah edilmektedir. 

Değerlendirme
Giriş bölümünde Eski Türkçe dönemi metinlerinden verilen örneklerden hare-

ketle, bu sorular hakkındaki kanaatimizi tartışmaya açık olmak kaydıyla şu şekilde 
açıklamayı uygun buluyoruz.

Yazı dilimizdeki fiiller üzerinden yapılan çalışmalarda, onların yapı yönün-
den gösterdiği bütün özellikler aşağı yukarı değerlendirildiği hâlde, aynı gramer 
birliklerinin anlam özellikleri üzerindeki çalışmaların istenilen düzeyde olmadığnı 
düşünüyoruz. Bu bakımdan, fiillerin cümleler içerisinde münasebette bulundukları 
bütün kelime ve kelime gruplarıyla olan ilişkileri yeniden gözden geçirilmeli ve 
bunların her birinin semantik özellikleri ortaya konulmalıdır. Nitekim yazımıza 
konu teşkil eden bin-, kon-, başla- gibi fiillerin başlangıçta tam geçişli kullanıl-
dıkları hâlde, günümüzde geçişsiz fiillere yaklaşan bir kullanıma sahip olmalarının 
cevabını o fiillerin anlam özelliklerinde aramak gerekir kanaatindeyiz.

Şöyle ki, acaba bin- fiili nasıl bir anlam özelliğine sahiptir? Bir hareket hâli 
ifade eden bu fiilin gerçekleşmesi için, öznenin bulunduğu konumdan farklı bir 
konuma geçmesi, daha açık bir ifadeyle, mevcut olduğu yerden daha yükseklere 
çıkması gerekmektedir. Öznenin yaptığı, yapacağı, yapmakta olduğu işin ancak bu 
konumda gerçekleşebileceğini ifade eden başka fiiller de vardır. Dilimizdeki bu fi-
illerin tamamı, anlam yakınlığı bakımından bir grup oluşturmaktadır. Nitekim bu 
açıdan bakıldığında, bin- fiiliyle aynı gruptan olan diğer fiillerimizden bir kısmı da 
yüksel-, ağ-, zıpla- vb. fiillerdir. 

Bin- fiiliyle aynı anlam özelliğine sahip olan bu fiiller cümle kurarken, genel-
likle o cümlede yer alan ve genel ismi tümleç olan isim veya isim unsurları; yönel-
me, yaklaşma ve bulunma hâli eklerinden birini almaktadırlar. Bu konuda, aynı fiil-
lerle ilgili olarak Dr. Tahir Kahraman, tepeye yüksel-, birbirinin üzerine zıpla-, göğe 
ağ- (1996) örneklerini veriyor. Bize göre bu gibi fiiller, kendileriyle aynı gruptan 
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olan bin- fiilini anlam analojisi bakımından etkilemiş; atın mindi şekli, günümüzde 
atına bindi şekline girmiştir. Bununla birlikte at bin-, atı bin- şekilleri de bin- fiilinin 
ilk kullanılışına paralel ve pek doğru olarak dilimizde eski canlılığıyla ve geçişli 
olarak kullanılmaktadır. 

Aynı şekilde kon- ve başla- fiillerinin de bugün sanki geçişsiz gibi kullanıl-
malarının sebebini, kendileriyle aynı gruptan olan diğer fiillerin analojik etkisinde 
aramak gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca bu konu başka bir problemi de gündeme 
taşımaktadır. O da, cümlelerde belirtili nesne göreviyle yer alan kelime ve kelime 
gruplarının sadece yükleme hâli eki mi olabileceği konusudur. Cümlelerde nesne, 
yüklemin etkisini üzerine alan, öznenin yaptığı eylemden etkilenmiş varlık ya da 
niteliği gösteren tümce ögesi (Dizdaroğlu 1976) olduğuna göre, at bin-,atı bin-, ata 
bin- gibi ifadelerle konuma oldukça iyi çalıştım, konumu oldukça iyi çalıştım gibi 
cümlelerde yer alan ata ve konuma şekilleri nesne olabilir mi?

Bu konuyla ilgili olarak Leylâ Karahan “……. çatı fiilin anlam niteliğiyle ilgili 
ise geçişlilik, geçişsizlik de fiilin anlam niteliğiyle ilgili. Eğer fiil, -i ve -e ekli keli-
me alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz demektir.” (1999, 240)

Abdullah Dağdemir de A. Cevat Emre’den bahisle “Bu konu daha önce A. 
Cevat Emre’nin 1930’lu yıllarda yazdığı Yeni Bir Gramer Metodu Hakkında Layiha 
adlı eserinde -e’li tümleçlerin de -i’li tümleçlerden farklı olmadığı, onların da nesne 
gibi işlev gördüğünü örneklerle açıklıyor.” demektedir (Dağdemir 1999, 244).

Buna göre, madem bir etkilenme söz konusu ise, bize göre ata bindim, dersime 
çalıştım şekillerindeki “at-a” ve “ders-i-m-e” şekilleri nesne, fiiller de geçişli fiil 
kabul edilmelidir.

Sonuç
Sonuç olarak yukarıda bahsettiğimiz birtakım fiillerin günümüz yazı dilinde, 

bazen eski kullanılışına parelel olarak yükleme hâli eki almış birtakım isimlerle bir-
likte bazen de yönelme hâli ekiyle çekimlenmiş isimlerle bir arada bulunması, bu fi-
illerin çatı değiştirmesi, yani geçişliyken geçişsiz duruma gelmeleri gibi bir duruma 
bizi götürmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bugün yönelme hâli eki almış bulunan 
isimlerle bir arada bulunup cümle kurabilen bu tip fiillerin bu kullanılış özelliği, 
aynı anlam özelliğine sahip başka fiillerin analojik etkisinden kaynaklanmaktadır. 
Bu bakımdan, bahsettiğimiz fiiller, bize göre yine de birer geçişli fiil olarak ni-
telendirilmelidir. Ancak belirtili nesne kavramını bugün sadece şekilden hareketle 
değerlendirip, işlevi çok defa göz ardı ettiğimizden yönelme hâli eki almış isimleri 
çok defa yer tamlayıcısı olarak görmekteyiz. Aslında bu ekle çekimlenmiş birtakım 
isimler de, geniş bir nesne telakkisinden hareketle, bizce nesne görevindedir. Bu 
ismin bağlandığı fiilin de eski kullanılışına parelel olarak çatı yönünden yine geçişli 
bir fiil olduğu kanaatindeyiz.

Türkiye Türkçesiyle diğer bir kısım Türk lehçelerindeki örneklerden hareketle 
yapılacak çalışmalar bu konunun halledilmesi için mutlaka gereklidir. 
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TARİHÎ OLGULAR AÇISINDAN RUS VE TÜRK 
EDEBİYATLARINDA “KÖY” VE “KÖYLÜ” KAVRAMLARI

Reyhan ÇELİK*

Giriş
Dünya edebiyatlarında bazı konular toplumlara, kültürlere ve coğrafi faktör-

lere göre şekillenir. Rus ve Türk edebiyatındaki köy konusu da bu temellere daya-
nır. Her iki ülkede de bir döneme adını yazdıran “köy edebiyatı”nın biçimlenmesi 
20. yüzyılda gerçekleşir. Bu gelişmelerin sebebi, yaşanılan tarihî değişimlerde ve 
o yıllarda dünyanın birçok ülkesinde etkili olan sosyalist düşüncede aranmalıdır. 

Türk edebiyatında köy romanı
Türk edebiyatında köy ve köylü kavramlarının genel olarak edebiyattaki ge-

lişimine baktığımızda, daha önce birkaç örnek olmasına ve bu konuda çok farklı 
görüşlere rağmen köylüye ve köy yaşamına ait sorunları ele alması açısından ilk 
ve en etkili eser olarak Nabizade Nazım’ın “Karabibik” (1890) adlı eseri anılır 
(bk. Kaplan 1997, 12-13). Düşünce olarak edebiyatta köye yönelimin ise İkinci 
Meşrutiyet’le başladığı görülür ve özellikle Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” tezi 
köye ilginin doğmasında çok etkili olmuştur. 

20. yüzyılda ise özellikle 1918’de, İstanbul’da düşmana, kozmopolitliğe, 
dejenerasyona yenik düşen aydınlar için “Anadolu” ümit kaynağı olmuş, edebi-
yata da bu anlayış aynı şekilde yansımıştır. Özellikle Kurtuluş Savaşı öncesi ve 
sonrasında gençler Anadolu’ya kaçmaya, İstanbul’da bulunanlar yüzlerini oraya 
çevirerek sevinçli haberler beklemeye başlamıştır. “Anadolu” kelimesi taşıdığı 
mananın tamamen dışında yeni bir mana kazanmış, kazandığı bu mana da edebi-
yatımıza yansımıştır.

Ardından gelen milli mücadele yıllarında ise “Anadolu” kelimesine asıl an-
lamını veren köylülerin katkısı, göz ardı edilemeyecek tarihî gerçeklerdir. Nite-
kim Atatürk’ün İzmir’de toplanan iktisat kongresinde (1923) artık kılıcın yerini 
sabanın alması gerektiğini belirtmesi ve “köylü efendimizdir” demesi ülkenin 
kalkınmasında gözlerin yeni bir hedefe çevrildiğinin ifadesidir (Engünün 2006, 
281-283).

* Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi.
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Bu düşüncelerin sonucu olarak da ortaya çıkan en büyük gelişme Cumhuri-
yet’in ilanının ardından köylülere sağlanan imkânlardır. Nitekim vergilerin indi-
rilmesi, kredi sağlanması, tarımdaki modernite çalışmaları devlet tarafından köye 
yönelimin göstergeleridir. Dolayısıyla da bu yenilikler edebiyatta da kendisini he-
men gösterir. Sayıları çok olmasa da “köy” ve “köylü” konusu edebiyatın birçok 
türünde ifade bulur. Bu eserlerde iki ana düşüncenin hâkim olduğunu görürüz. 
Birincisi; Cumhuriyet’in prensiplerine bağlı ve köy sorunlarını bu açıdan görenler 
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu..), ikincisi ise Cumhuriyet’e bağlı kalmakla birlikte 
sosyalist görüşü roman ve öyküde yerleştirmeye çalışanlar (Sadri Ertem- Saba-
hattin Ali..) (Kaplan 1997, 75).

 1950’ye kadar olan dönemde ele alınan temel konuları “ekonomik güçlük-
ler” ve “sosyal yaşamın geriliği” başlıklarında toplayabiliriz. Cumhuriyetle birlik-
te gözlerin köye çevrilmesi köyün ve köylülüğün aslında bir anlamda milli kültü-
rün kaynağı, kökü olarak düşünülmesi oranın sorunlarını gün yüzüne çıkarmaya 
başlar. Bu bağlamda 1942 yılı köy romanı anlayışında değişim yıllarının başlan-
gıcı olarak değerlendirilir. Bu tarihten sonra Türk aydınlanmasının daha radikal 
ve köklü olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünen aydınlarımızın köy romanı 
kavramını benimsemeye başladıklarını ve Anadolu kelimesinin bir coğrafi bölge 
olmaktan öteye 1920’den sonra çok farklı ve çok yönlü bir mana ifade ettiğini gö-
rüyoruz. Bu anlayış farklılaşması, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan 
galip ayrılmasından sonra ortaya çıkan bloklar arası çatışmaya dayandığı gibi, 
Çin’de ortaya çıkan devrimin karakterinin de etkisi olduğunu söylemeliyiz (Yal-
çın 2003, 154).

Köy romanı anlayışı üzerindeki bu farklılığın doğmasındaki en önemli un-
surlardan birinin de köy enstitüleri (1940-1954) olduğunu düşünüyoruz. Resmî 
olarak ikinci dünya savaşının başlarında on dört yerde birden kurulur (Güneş 
2003, s. 53 ). Enstitülerin kurulum amacı ülkenin kendi öz kaynaklarına dayanan 
gerçekçi bir eğitim projesidir ve bu proje Anadolu’yu bulunduğu çevrenin özel-
liklerine göre geliştirmeyi amaçlamıştır (A.Yalçın; 2003; s. 53). Böylelikle köyün 
sorunlarını yakından tanıyan ve bunu edebî eserlerde yansıtmaya çalışan yeni bir 
nesil yetişir. 

 Sonraki yıllarda “enstitülü yazarlar” ya da “köy yazarları” gibi adlarla anı-
lan bu topluluktaki bazı yazarlar, Köy Enstitüleri Dergisi (1945-1947) ile adlarını 
duyurur ve 1945’ten sonra ilk çalışmalarını yayınlarlar. Kemal Karpat derginin 
taşıdığı önemi şöyle belirtir: “….Bütün yazılarda, yaşananla anlatılan arasında 
doğrudan bir ilgi vardı; düşünceler nesneldi, gerçeklere dayanıyordu” (Yalçın 
2003, 85). Görüldüğü gibi köy ve köylünün sorunları; köyü tanıyan, oranın sı-
kıntılarını çekmiş insanların yaşanmışlıkları, düşünce ve görüşleriyle aktarılır. Bu 
bağlamda da 1950’den sonra köy konusunu işleyen yazarlara, enstitülü yazarların 
katılmasıyla köy romanı iki koldan yürümeye başlar: köyü kısa sürede tanıma fır-
satı bulan veya zaman zaman köyle ilişkileri olan yazarlar ile eserlerinde gözlem 
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ve otobiyografik özelliğin ön planda olduğu enstitülü yazarlar. Hatta Nurullah 
Ataç kendi kuşağından yazarların yalnızca memleketin birkaç şehrini gezerek, 
gerçeğe değil düşlere göre hareket ettiklerini ve o hayalleri sevdiklerini belirtir. 
Ama bununla birlikte yeni kuşağın gerçeği dile getirdiğini ve onların gelecek ku-
şaklar üzerinde çok daha etkili olacaklarını ifade eder. 

O yıllarda köy romanı anlayışı üzerine farklı yorumlar dile getirilir. Sosya-
list devrimin kentlerden başlayarak bir işçi hareketi olduğunu söyleyen sosyalist 
aydınlar, devrimin köyden ve köylüden başlayacağını söyleyen aydınların düşün-
celerini yaymak için kullandıkları bir araç olarak düşündüler köy romanını (Yal-
çın 2003, 154). Bununla birlikte Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibi 
eserlerinde köyü anlatan yazarlar, bütün gerçekliği ile yaşananları hissettikleri 
köyü ve köylüyü anlattıklarını ve bunun da Türkiye’nin dönüşümünde çok etkili 
olacağını savunmuşlardır. Özellikle Kemal Tahir’in köyü ve köylülüğü geçmişten 
o güne kadar ele alması, yaşananları tarihsel boyutlarda düşünmeyi de beraberin-
de getirmiştir. 

İster sosyalist düşünce ile olsun ister Anadolu insanını gördüğü ve yaşadığı 
tüm gerçekliği ile anlatmaya çalışsın köy romancıları aynı ortak amaçta bir araya 
gelmişlerdir. O da, sosyal ve geleneksel yapısı içinde yaşanan fakirliğin daya-
nılmazlığı ve bu şartlardaki köylünün içinde bulunduğu çıkmazlardır. Özellikle 
Yaşar Kemal’in birbirine bağlı üç eserinden oluşan “Dağın Öte Yüzü” (Ortadi-
rek; Yer Demir Gök Bakır; Ölmez Otu) eseri Fransa’da en iyi yabancı roman 
ödülünü almıştır. Temel nedeni olarak da halk kültürünü çok yönlü olarak ifade 
eden folklorik bir eser olması gösterilir (Yalçın 2003, 139). Bununla birlikte Fakir 
Baykurt’un, Talip Apaydın’ın, Kemal Tahir’in ve daha birçok köy romancısının 
eserleri aynı amaca hizmet ederler. Dolayısıyla köyün ve köylünün tarihî gelişim 
ve değişimlerle birlikte Türk edebiyatındaki temel konulardan biri olarak ele alın-
dığını görüyoruz. 

Rus edebiyatında köy romanı
Rus edebiyatında köy romanının gelişimine baktığımızda dikkatimizi çeken 

ilk unsur köyün ve köylünün millî kültürün kaynağı olduğudur. Nitekim 19. yüz-
yılda toplam nüfusun ortalama % 80-% 81’ini köylüler oluşturmaktadır (hâlen 
%25’i köylüdür) (bk. Bolşakova 2002, 3). Bunun doğal bir sonucu olarak da geç-
miş yüzyıllardan itibaren millî edebiyatta köyün dile getirildiğini görürüz. N. Ka-
ramzin, A. N. Radişçev, A.S. Puşkin, İ. Turgenyev, L. N. Tolstoy…. gibi yazar ve 
şairler köy ve köylü konusunu eserlerinde işleyen yazarlardan yalnızca birkaçıdır. 
Ancak yazarlar eserlerinde köyü ve köylüyü saflığın, temizliğin, birlik beraberlik 
duygusunun en önemlisi de “doğa”nın ifadesi olarak dile getirmişlerdir. 

20. yy. Rusya’sında ise “köy edebiyatı” ya da “köy nesri” olarak adlandıra-
bileceğimiz dönemin, sistemin sonuçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
Lenin’in gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak 1920-1921 yıllarında yaşanan büyük 
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kıtlık nedeni ile ertelemek zorunda kaldığı, ülkenin tüm topraklarını devletleştirme 
politikasını Stalin uygulamaya koyar. Bu siyasette amaç köylülerin tüm mallarını 
devletleştirmek, ürünlerine el koymak ve bu ürünleri Sovyet sanayi ve ordusunu 
güçlendirmek amacıyla ihraç etmektir.

Bu nedenle de 1929 yılında ülkeyi çıkmaza sürükleyen kolektivizasyon poli-
tikası başlar. Buna göre, topraklar üzerindeki tüm özel mülkiyet kaldırılacak, her 
köylü belirli bir kotayı devlete vermek zorunda kalacak ve kendi ürününü satama-
yacaktı. Belirlenen kota yine çok yüksekti ve köylülerin bunu karşılamaları için 
ellerindeki her şeyi vermeleri gerekiyordu. Direnen öldürüldü, Sibirya’ya sürgüne 
gönderildi veya açlığa maruz bırakıldı. 

Kolektivizasyon sonucunda 1939 yılına gelindiğinde kalhoz üyelerinin (kal-
hozniki) sayısı 29 milyondu, bu da çalışan nüfusun %46,1’ine denk geliyordu. Bun-
lara devlete ait tarım işletmeleri ve benzer tarımsal işletmelerde çalışan milyonlarca 
kişiyi de eklediğimizde büyük bir toplam tutar. Ne var ki, tarımın üreticilerin rızası 
olmadan, zorlayıcı bir bürokratik kararla “yeniden yapılandırılması” muazzam bir 
köylü kitlesinin mülksüzleşmesiyle sonuçlandı. Bu politikanın öngörülmeyen so-
nuçları Sovyet tarımı ve devleti üzerinde son güne kadar ağırlığını hissettirir (Levin 
2008, 90-91). 

Köyün ve köylülüğün yıkımının habercisi olan bu rakamlar edebiyatta büyük 
yankılar yaratmaya başlar. Nitekim köy kökenli yazarlar bu kelimelerin gerçek an-
lamlarını eserlerinde anlatmaya çalışırlar. Bu amaç âdeta topyekûn bir akım hâline 
gelir ve “köy nesri” olarak adlandırılır. 

1917 Ekim devrimi sonucunda ortaya çıkan değişim ve gelişmeler, ardından 
gelen İkinci Dünya Savaşı, Sovyet edebiyatının çehresini değiştirir. Nitekim İkinci 
Dünya Savaşı’nda ölen 27 milyon insanı, bu değişikliğin en önemli sebeplerinden 
biri olarak gösterebiliriz. Savaştan sonraki yıllarda toplumun ekonomik ve politik 
sorunlarının yanında sosyal, ahlaki ve felsefi sorunları da vardır. Yazarlar, yüzyılın 
ikinci yarısında karmaşık estetik problemlerle, diğer bir değişle insanın sanatta ifa-
de edilmeye çalışılması ile ilgili sorunlarla karşı karşıyadırlar. Stalin dönemindeki 
“Yeni Sovyet İnsanı” düşüncesi yerini artık “gerçek insan”ı ifade etme, gösterme 
şekline dönüşmüştür (Gerasimenko 1989, s. 89). İşte kolektivizasyon ve sonuçları, 
köylülerin yaşam şartları, bu süreçte yaşanan ruhsal değişimler “gerçek insanın” 
yani kolektivizasyonla köy yaşamından uzaklaştırılan köy insanının sorunlarıdır. 

Ortaklıklar üzerine
Türk edebiyatında nasıl ki “Anadoluculuk” kavramı ile köy edebiyatı bağdaş-

tırılabilir ise Rus edebiyatında da köy nesri, Sibirya halkı ile bağdaştırılabilir. Köy 
nesri diye tanımladığımız dönemin temsilcileri ağırlıklı olarak Sibirya köylerinde 
yaşamış ve oranın halkını yani kendi insanlarını çok iyi tanıyan yazarlardır. Dola-
yısıyla da eserlerindeki köylüler yaşamdaki farklı hâlleri ile yansıtılabilmişlerdir. 
Bunun en güzel örneklerini V. Astafyev, V. Rasputin, V. Şukşin, C. Aytmatov… gibi 
köy nesri yazarlarının eserlerinde oldukça gerçekçi bir tarzda görebiliriz.
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Görüldüğü gibi 20. yüzyıldaki tarihî değişimlerin her iki edebiyatta da -daha 
önce de anlatılmış olsa da- köy ve köylüye bakışı değiştirdiğini görüyoruz. Nitekim 
Rusya’da 1917 Ekim Devrimi ile birlikte dokuz asırlık çarlık sistemi yıkılmış ve 
yerine marksist ideolojiye dayanan sosyalist sistem gelmiştir. Aynı şekilde Türki-
ye’de de kökten bir değişim süreci dikkati çeker. 1923’le birlikte altı asırlık Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yıkılarak yerine parlamento sistemine dayalı Cumhuriyet rejimi 
yerleşmiştir. Dolayısıyla her iki ülke de bambaşka siyasi bir sistem içerisine girmiş-
tir ve bu değişimler toplumların değer yargılarını ve anlayışlarındaki farklı bakış 
açılarını da beraberinde getirmiştir.

Siyasi sistem değişikliğine uğrayan her iki ülke edebiyatçılarının da bu de-
ğişimin ardından dikkatleri köye çekmeye başladıklarını fakat “köy edebiyatı” ya 
da “köy nesri” diye adlandırılacak kadar ileri düzeydeki asıl ilginin 50’li yıllarda 
oluştuğunu görüyoruz. Yine, her iki edebiyatta da bu konuya yönelen edebiyatçılar 
köyde yetişmiş ve kendi topraklarıyla bağlarını koparmamış insanlardır. İstisnalar 
olsa da anlattıkları bölge ya da köyün halkını, inançlarını, düşünce tarzlarını çok 
iyi bilirler. Bu nedenle de eserlerde gerçekçilik ve otobiyografik özellik ağır basar. 

Sonuç
Sonuç olarak her iki ülkede yaşanan rejim değişikliğinin ve ardından gelen 

tarihî olguların da etkisi ile edebiyatçılar, köy insanına ve köy yaşamına dikkat 
çekmişlerdir. 
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GÜNEYBATI ANADOLU AĞIZLARINDAKİ ŞİMDİKİ ZAMAN 
İŞARETLEYİCİSİ {-I(P)batı(rı)} VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİYLE 

KARŞILAŞTIRILMASI

İmdat DEMİR*

Giriş
Anadolu ağızlarında şimdiki zamanı veya sürekliliği ifade eden birçok işaret-

leyici yer almaktadır. Özellikle Güneybatı Anadolu ağızlarında (GBAA) şimdiki 
zamanın ve sürekliliğin sınırlarını değişik nüanslarla belirleyen işaretleyicilerin 
sayısı oldukça fazladır. Bu işaretleyicilerin morfemik değerde olanlarına kip, yar-
dımcı fiil unsurlarıyla oluşan konumlandırıcılarına kiplik adı verilmektedir ( De-
mir 2008, 35). Bunların bir kısmı {-yō (<yor <yorır<yorı-r}, {-yoru(<<yorı-r}, 
{(I)y(ı)}, {-yA/I(r)} gibi kiplerle ifade edilirken bir kısmı da bazı zarf-fiil eklerine 
yat-, tur-, yürü- ve otur- yardımcı fiillerinin getirilmesiyle belirlenmektedir (Akar 
2004, 56-60; Tok 2001, 134-135; İlker 2009, 369-375).

Bugün standart Türkiye Türkçesinde (TT) kullanılan şimdiki zaman işaretle-
yicisi {-(I)yor} biçim birimi Eski Oğuz Türkçesinde (EOT) fiil + A + yorı-r yapı-
sının- özellikle XV. yüzyıldan sonra- kalıplaşmasıyla ortaya çıkmıştır (Gülsevin 
1997, 98). TT’deki şimdiki zaman işaretleyicisi {-(I)yor}, GBAA’da farklı var-
yantlarda ortaya çıkar ve genellikle {-yo} şeklindedir. Ayrıca söz konusu ağızlar-
da, sadece III. tekil kişide {-yoru} varyantının kullanıldığını da belirtmek gerekir. 
GBAA’da yaygın olarak kullanılan {-yō/o(ru)} işaretleyicisi, TT’den farklı olarak 
daha geniş zamanı kapsayan bir işlevde olduğu için zayıf odaklama konumun-
dadır. GBAA’da yüksek odaklamayı ifade eden işaretleyiciler de genellikle yat-, 
tur-, yürü-, bar- yardımcı filleriyle sağlanır. Bu durum TT’de {-mAktA} işaretle-
yicisinin, {-(I)yor}’a göre daha odaksıl1 konumda olması gibidir. Söz konusu işa-
retleyiciler, TT’deki {-mAktA}’dan nüans olarak daha yüksek odaklamayı ifade 
eder ve sınırlandırıcıdır (Bacanlı 2007, 4).

* Yrd. Doç. Dr. Kocatepe Üniversitesi. (imdatdemir45@hotmail.com) 
1 Bu çalışmada odaksıl ifadesi, bakış açısına göre zaman çizgisinde gerçekleşen konuşma-olay 

arasındaki ilişkinin süre bakımından aynı anda ya da birbirine yakın bir zamanda gerçekleştiği 
durumlar için kullanılmaktadır. Odaksıl diye nitelendirilen bu tür işaretleyicilerin zaman 
çizgisindeki açısı daha sınırlıdır ve bunlar sınırı belli olabilen/tahmin edilen olaylar için 
kullanılır. 
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GBAA’da yat-, tur-, yürü-, bar- gibi yardımcı fiilleriyle kurulu yüksek odak-
sıl süreklilik ve şimdiki zaman işaretleyicileri {-I(P)batı(rı)}, {-I(P)vatı(rı)}, {-(I)
Pba(rı)}, {-(I)Pbörü(< yörü-)} bitişken biçim birimleri (=kip)2 ve {-(I)P} + yörü-, 
{-(I)P} + dur-, {-(I)P} + var-, {-(I)P} + git-, {-(I)P} geli(ri), {-(I)P} + otu(ru) 
kiplikleridir (Korkmaz 1994, 92; Akar 2004, 56-60; Tok 2001, 134-135). İlk dör-
dü, bakış (=aspect) işaretleyicisi, diğerleri sözlüksel bağlamda semantik anlam 
içerdiğinden kılınışsal konumdadır (Bacanlı 2007, 4).3

{-I(P)batı(rı)} işaretleyicisi
Bu yapı, köken itibarıyla {-Ip} zarf fiiliyle yat- tasvirî fiilinin birleşmesi so-

nucu ortaya çıkmıştır (Caferoğlu 1962, 107; Korkmaz 1994, 92; Akar 2004, 58; 
Bacanlı 2007, 9): 

Fiil + {(I)P} zarf- fiili + yat- fiili + (I)r geniş zaman işaretleyicisi 
Zarf fiildeki /p/ dudak ses biriminin etkisiyle yat- fiilindeki /y/ ses birimi 

/b/’ye dönüşmüştür. {-I(P)batı(rı)} ekinin fonetik varyantları {-Ibatı(rı)} ve {-Iva-
tı}’dır. Ek, zamir kaynaklı fiil çekimine girmektedir: 

gelipbatırı-m/n gelipbatırı-z
gelipbatırı-sıŋ gelipbatırısıŋız
gelipbatırı gelipbatırılā (gelipbatıllā)
{-I(P)batı(rı)}’nın Anadolu ağızlarındaki yayılım alanı sanıldığı kadar sa-

dece GBAA’da değildir. Bu ek, Balıkesir’de (Mutlu 2008, 298), Afyon’da Kon-
ya’da, Aksaray’da ve Niğde’de derlenen metinlerde de tespit edilmiştir. Bir bakı-
ma ek, bölgesel bir yayılım sahasından ziyade serpinti hâlinde Batı Anadolu ve 
GBAA’nın çeşitli yerleşim yerlerinde kullanılmaktadır. Araştırıcılar, bu ekin özel-
likle Muğla ili ağızlarında karakteristik bir şimdiki zaman işaretleyicisi olduğunu 
belirtmektedirler (Akar 2004, 56; 2001, 4; Bacanlı 2007, 8; Caferoğlu 1962 ). 

{-I(P)batı(rı)} işaretleyicisi zaman çizgisinde, bakış açısından (=aspect) 
odaksıl bir konumlayıcıdır. Genellikle bu ek şimdiki zaman işaretleyicisi olarak 
sınıflandırılır (Mutlu 2008, 298-299; Akar 2004, 56; Korkmaz 1994, 92). Bacanlı, 
bu ekin süreklilik ifade eden bir bakış işaretleyicisi olduğunu belirtir (Bacanlı 

2 Bu tür bitişken biçim birimler, kip sınıfında yer alır ve sözlüksel/söz dizimsel anlamlarından 
uzaklaşır; gramatikal özellik kazanarak biçim bilimi (morfoloji) içerisinde değerlendirilip 
fiil çekimine tâbi tutulur (Demir 2008, 17). 

3 Eyüp Bacanlı (2007, 5), bakışı şöyle tanımlar: “Aspekt, olayların iç zamansal yapılanması, 
konuşanın veya yazarın kabul ettiği bir tür özel perspektif, olayın dışarıdan bir bütün hâlinde 
veya içeriden parçalanmış olarak görülmesi, olayların sınırlarının ve evre yapılarının zaman 
ekseni üzerindeki bir bakış noktasından görülmesi olarak nitelenebilir” (Bacanlı 2007, 
5). Bacanlı, ayrıca {-(I)yōru} işaretleyicisi için ise “-Xyo:ru eki hariç diğerleri, yalnızca 
konuşma anına odaklanmış olayları ifade ederken, -Xyo:ru eki perspektif bakımından daha 
geniş bir açıyla olayları zihinde canlandırır, dolayısıyla farklı zamanlarda gerçekleşen veya 
gelecek atfı taşıyan olayları ifade eder.” açıklamasını yapar.
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2007, 9). Şimdinin ve sürekliliğin, olay ve konuşan için zaman çizgisinde belir-
tilmesi ya da belirtme noktasının tespiti aynı anda gerçekleştiği/gerçekleşeceği 
için bazen bakış işaretleyicilerine (=morfolojik) bazen kılınış işaretleyicilerine(=-
sözlüksel-semantik) ihtiyaç duyulmaktadır. GBAA’da ise bu ihtiyacı karşılayan 
{-I(P)batı(rı)} biçim biriminin şimdiki zaman ve süreklilik anlamlarında kulla-
nılan bir işaretleyici olduğu söylenebilir. Ancak bu tanımlama/konumlandırma 
diğer şimdiki zaman ve süreklilik işaretleyicileriyle bu yapının arasındaki odaksıl 
kullanım farklılığını tam olarak ortaya çıkarmaz. 

{-I(P)batı(rı)} yapısının oluşumundaki birleşkelerden {-Ip} zarf-fiilinin ta-
rihî Kıpçak Türkçesinde bazen tur- yardımcı fiiliyle birlikte bazen de tek başına 
öğrenilen geçmiş zaman işaretleyicisi olarak kullanıldığı ifade edilmektedir (Ka-
ramanlıoğlu 1994, 124). Günümüz Türk lehçelerinden Azerbaycan Türkçesinde 
{-Ib}, Türkmen Türkçesinde {I/APdır} şeklinde yer alan bu işaretleyicilerin de 
öğrenilen geçmiş zamana karşılık kullanıldığı belirtilmektedir (Kartallıoğlu-Yıl-
dırım 2007, 206; Kara 2007, 266). Gerek tarihî gerek şu anki lehçelerde {-Ip} 
yapısı, öğrenilen/duyulan geçmiş zaman işaretleyicisi olarak kullanıldığında 
zarf-fiil değil kip biçim birimi kategorisinde yer almalıdır. O hâlde kip kategori-
sinde değerlendirilmesi gereken bu yapıyı fiil çekim düzeninde eş zamanlı açıdan 
geçmiş zaman işaretleyicisi olarak düşünmenin daha doğru olacağı görülmekte-
dir. Söz konusu bu yapı, geçmiş zaman anlamında değerlendirilirse bu biçim biri-
miyle kurulu tasvirî fiillerle oluşan kip ya da kipliklerin geçmişle ilgisi olduğunu 
düşünmek gerekir. Ayrıca {-(I)p} zarf-fiili dışında, EOT metinlerinde yat- tasvirî 
fiiliyle kurulu geçmişte devam edip süregelen ifadeler için {-mIş} biçim birimi 
de kullanılmaktadır:

Gitmiş gözünün karası hîç işi yokdur turası 
Kefen bizinün pâresi sünüge sarılmış yatur 
Esilmiş incü dişleri dökilmiş saru saçları 
Bitmiş kamu teşvişleri Hak varlıgın almış yatur
 (Tatçı 1997, 61) 
Dede Korkut Kitabı’nda:
baḳsa görse oġlançuġı alça ḳana bulaşmış yatur (D 27/3)
bidevi atı oġlanuŋ oḫlanmuş yatur (D 141/8)
 (Ergin I-1997)
M. Ergin, Dede Korkut’ta belirli bir şimdiki zaman işaretleyicisinin olma-

dığını ve bunun yerine {-(A/I)r} ekinin şimdiki zaman görevinde kullanıldığını 
belirtir (Ergin II-1997, 469). 

Fiil + {-mış} + yat- + {-ur} yapısı ilk başta kılınış ifade eden kiplik işaret-
leyicisidir. Ancak EOT döneminde bu yapının geçmişte başlayıp hâlâ süregelen 
(=perfect) olayları odaklama konumunda ifade ettiği anlaşılmaktadır.
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{-I(P)batı(rı)} işaretleyicisi yat- yardımcı fiiliyle kurulduğuna göre yat- fiili 
istem kategorisinde bulunma hâlini ister. Kılınış bakımından bu fiilin tabanı ön 
sınırı vurgulayanlar grubuna girer. Ön sınırı vurgulayan fiillerde sınır ötesi bakı-
şa göre başlangıç sınırı önemlidir (Uğurlu 2003, 129). {-I(P)batı(rı)} yapısındaki 
{-Ip} eki, geçmişi işaret ettiğine göre geçmişte başlayan, ancak hâlâ süregelen 
ve şimdi ile ifade edilmesi gereken olay ancak yat- fiilinin getirilmesiyle müm-
kündür. Yukarıdaki ifadelerden hareketle {-I(P)batı(rı)} işaretleyicisi, geçmişte 
eylemin başlamış olduğu ancak olayın başlangıcının konuşanca bilinmediği/tah-
min edildiği ve eylemin konuşanca müşahede edildikten sonra ifadesini bulduğu 
şimdiki zamanını işaret eden bir kip kategorisidir4. Bir bakıma bu ek, süreklilikle 
birlikte geçmişteki olayı o anda ifade etmede kullanılır. Ayrıca derlenen metinler-
de konuşanın şaşkınlık ifadesi içinde bu yapıyı kullandığı örnekler de mevcuttur. 
Bu kipte olay ve konuşma, aynı sürede de ifadesini bulabilir. Bir bakıma {-yo} 
şimdiki zaman işaretleyicisinden daha odaksıl durumda kullanılır:

kimi ayrannan pi’nik ėdibatı 
“Kimi ayranla piknik etmeye başlamış ve piknik etmeye devam etmekte.” 

(Olay başlangıç süresinden sonra müşahede edilmiş. Şaşkınlıkla söylenen bir ifa-
de. )

bėn inek sa͜ıP batırḳan bi duTdu bu saçımdan5

“Ben inek sağmaya başlamış olup sağmaya devam ederken bu saçımdan bir 
tuttu.”

Ha işlende iki dene-ġız gelip-batırı (Caferoğlu 1962, 113)
“Ha, işlerinde iki tane kız gelmeye başlamış ve gelmeye devam ediyor (gel-

mekte).”
...harım yapıp-batılla (Akar 2004, 73/29)
“Harım yapmaya çok önceden başlamışlar ve hâlâ yapmaktalar.”
deha benim͜ ev, onuñ͜ altındayım ġuzum ben yıḳılıvireceK de peK tasalanıP 
batırın (Mutlu 2008, 640/49-50)
“İşte benim ev, kuzum onun (ev) altındayım, ben yıkılıverecek diye çok tasa-

landım ve tasalanmaktayım.”
GBAA’da veya Batı Anadolu’da derlenen metinlerde {-ı(P)batı(rı)} ekinin 

kullanım sıklığı açısından yoğun olmadığı gözlenmektedir. Bunun sebebi metin 
derlemelerinin odaksıl olmayıp daha geniş süreye yayılması ve olayların anlatılı-
şının genelgeçer ifadelerden kaynaklanmasıdır. Konuşanın bu işaretleyiciyi kulla-

4 Burada geçmişte başlayıp hâlâ devam etme durumu, odaksıl şimdiki zamanın içinde 
değerlendirilmekte, bir bakıma söz konusu işaretleyici geçmişte başlayıp şimdiki zamanda 
ifadesini bulan olaya odaklanmaktadır. 

5  Sarıgöl’ün Alemşahlı köyü ağzından 2010 yılında yaptığımız derleme.
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nabilmesi için başlangıç/olay/süre arasındaki ilişkinin olması gerekmektedir. Me-
tinlerde tespit edilen bu yapıların ya araştırıcı ve konuşmacının diyalog hâlinde 
olması yani tam şimdiyi ifade etmesi sonucunda ya da birden çok konuşanın kendi 
aralarındaki diyaloglarında ortaya çıktığı görülür. Bir bakıma bu yapı, şimdinin 
odaksıl konumunda ifadesini bulduğu için metinlerde az geçmekte ya da sorgu-
lama yoluyla tespit edilmektedir. Bu durum, ekin tespit edildiği yerlerde yaygın 
olmadığı anlamına gelmemelidir.

GBAA’daki {-I(P)batı(rı)} işaretleyicisinin Çağdaş Türk Lehçeleriyle 
karşılaştırılması

Tarihî lehçeleri bir yana bırakarak bugünkü yaşayan lehçelere bakıldığında 
fonetik varyantların dışında fiil + zarf fiil + yat- işaretleyicisinin hemen hemen 
çoğu Türk lehçelerinde yer aldığı görülür. Bu çalışmada, GBAA’daki {-(I)Pbatı-
rı} işaretleyicisiyle Türk lehçelerinin yazı dilinde kullanılan fiil + {-(I)p} + yat- 
yapısıyla oluşan varyantları işlevsel olarak karşılaştırılacaktır. Bu yapının yer al-
dığı lehçeler şunlardır: 

Türkmen Türkçesi
GBAA’daki {-I(P)batı/ī(rı)}eki Türkmen Türkçesi yazı dilinde {(I)p} + yatır 

şeklindedir ve süreklilik ifade eden bir şimdiki zaman türü olarak belirtilmektedir. 
Yazı dilinde çekimi şöyledir (Kara 2007, 268): 

Teklik Çokluk
I. geçip yatıırın geçip yatıırıs
II. geçip yatıırsıŋ geçip yatırsıŋız
III. geçip yatıır geçip yatıırlar

Sevi Özışık, Türkmen Türkçesininin ağızlarında {-I(P)batı/ī(rı)} yapısının 
kullanıldığını tespit etmiştir: “Salır, Göklen, Sakar, Yomut- Günbatar ağızlarında 
‘yatīr’ fiilinin öncesinde ‘-(I)p’ zarf-fiil eki geldiğinde baştaki ‘y’ ünsüzü ‘b’ ün-
süzüne döner ve ‘batī(r)’ şeklinde söylenir. 

düşüp batīr, Salır 
çöşüp batīr, Sakar 
yazıp batī, Yomut-Günbatar” (Özışık 2007, 277)
{-I(P)batı(rı)}yapısının Türkmen Türkçesi varyantı kanaatimizce Türkmen 

yazı dilinde kiplik işaretleyicisi olmakta, GBAA’daki gibi işlev görmektedir 
(Schönig 1998, 267). 
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Özbek Türkçesi
Özbek Türkçesinde {-A} zarf-fiilinden oluşan {-(ä) + yåtır} yapısı bir yana 

bıkılırsa {-yäp} ve {-(I)b + yåtır-ıb} şeklinde yat- fiiliyle kurulu iki şimdiki za-
man işaretleyicisi mevcuttur. {-yäp} işaretleyicisinin menşei itibarıyla fonetik 
gelişimi şöyledir: Fiil tabanı + (I)p yatip turur > -(v)yätip tú > -yätipti > {yä(ti)
p}. Bu işaretleyicinin ağızlarda hatta bazı gramer kitaplarında Yeni Uygur Türk-
çesindeki gibi {-vät} fonetik varyantı da görülmektedir (Öztürk 1997, 129). Bu 
yapının Özbek Türkçesindeki çekimi şöyledir: 

Teklik Çokluk
I. kel-yäp-män kel- yäp -miz
II. kel- yäp -sän kel- yäp -siz
III. kel- yäp -ti kel- yäp-ti-lär

{yä(ti)p} işaretleyicisi Özbek Türkçesinde en yaygın kullanılan şimdiki za-
man eki olup GBAA’daki gibi “içinde bulunan zamanda devam etmekte olan ha-
reketi ve yakın geleceğe uzanacağı beklenen hareketi ifade eder (Öztürk 1997, 
134)”. Bu yönüyle {yä(ti)p}, bitişken bir işaretleyici olduğu için kip kategorisin-
dedir. 

{-(I)b + yåtır-ıb} yapısının, yat- fiiliyle kurulu bitişken bir işaretleyici bulun-
duğu için Özbek Türkçesinde seyrek kullanıldığı belirtilmektedir (Öztürk 1997, 
138): 

Teklik Çokluk
I. iç-ib yåtır-ıb-män iç-ib yåtır-ıb-miz
II. iç-ib yåtır-ıb-sän iç-ib yåtır-ıb-siz
III. iç-ib yåtır-ıb-di iç-ib yåtır-ıb-mändi-(lär)

“Fiil + (I)b yåtır-ib” işaretleyicisi yukarıda da belirtilen yardımcı filler gibi 
süreklilik ifade etmektedir (Öztürk 2007, 326). Kanaatimizce, yat- yardımcı fi-
ilinin zarf-fiille bitişken olmaması bu yapının kiplik kategorisinde yer aldığını 
göstermektedir.

Yeni Uygur Türkçesi
{-I(P)batı(rı)} işaretleyicisinin Yeni Uygur Türkçesindeki fonetik varyantı 

{-(I)vati} şeklindedir. Bir bakıma GBAA’da {-I(P)batı(rı)} işaretleyicisinin fo-
netik varyantı {-Ivatı} ile benzerlik göstermektedir. Özbek Türkçesindeki {-yäp} 
yapısıyla menşei bakımından aynı fonetik safhaları geçirmiştir (Öztürk 1997, 
129). Fiil çekim tablosu şöyledir: 

Teklik Çokluk
I. oḳuvatimän oḳuvatimiz
II. oḳuvatisän oḳuvatisilär
 III. oḳuvatidu oḳuvatidu
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{-(I)vati} içinde bulunan zamanda hâlâ devam eden ifadeler için kullanılan 
ve kip kategorisinde değerlendirilen bir işaretleyicidir (Ersoy 2007, 389). Bu yö-
nüyle {-(I)vati} işaretleyicisinin işlevi GBAA’dakiyle benzerdir denilebilir.

Kazak Türkçesi
Kazak Türkçesinde {-(I)p} zarf-fiili ve yat- yardımcı fiiliyle oluşturulan şim-

diki zaman eki {-(I)p catır} şeklindedir. Yat- fiili, Kazak Türkçesinde cat- şeklinde 
olduğu için yapıda y > c değişimi söz konusudur. Ekin çekimi şöyledir (Tamir 
2007, 463): 

Teklik Çokluk
I. üyren-ip catır-mın üyren-ip catır-mız 
II. üyren-ip catır-sıŋ/sız üyren ip catır-sıŋdar
III. üyren-ip catır üyren-ip catır

Kazak Türkçesinde sözlük anlamını neredeyse kaybeden bu yapı, kip kate-
gorisine yakın bir işaretleyicidir ve önceden başlayıp söylendiği anda devam eden 
bir hareketi ya da işi bildirmesiyle işlevsel yönden GBAA’daki {-I(P)batı(rı)} ile 
benzerlik göstermektedir (Tamir 2007, 462). 

Kırgız Türkçesi
Kırgız Türkçesinde birleşik şimdiki zaman adıyla belirlenen yardımcı fiil-

le kurulu bu yapı yine diğer Türk lehçelerindeki gibi işlev görmektedir (Çengel 
2007, 518):

Teklik Çokluk
I. caz-ıp cata-mın caz-ıp cata-bız 
II. caz-ıp cata-sıŋ caz-ıp cata-sıŋar
III. caz-ıp cata-t caz-ıp cata-t

Tatar Türkçesi
Tatar Türkçesinde {-(I)p} zarf-fiili ve yat- yardımcı fiilinden kurulu yapı, 

kiplik kategorisindedir ve daha çok odaksıl bir şimdiki zaman işaretleyicisi olarak 
kullanılmaktadır (Berta 1998, 311). Ancak Tatar Türkçesindeki bu yapılar, Kazak 
ve Kırgız Türkçelerindeki kadar ekleşmemiş oldukları için kiplik değerleri söz 
konusudur (Öner 1998, 167) : 

Teklik Çokluk
I. alıp yatırman alıp yatırbız
II. alıp yatırsıŋ alıp yatırsız 
III. alıp yatır alıp yatır(lar) 
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Karakalpak Türkçesi
Karakalpak Türkçesinde {-(I)p} + yat- fiiliyle oluşan şimdiki zaman işaretle-

yicisi bünyesinde daha çok birleşik yapı bulundurur ve GBAA’daki {-I(P)batı(rı)} 
ile işlevsel olarak benzerlik taşır. Diğer adı geçen lehçelerden farklı olarak yar-
dımcı fiil kısmı kiyatır (< kel-ip yatır) ile kurulur (Uygur 2007, 588):

 Teklik Çokluk
I. kül-ip kiyatır-man kül-ip kiyatır-mız 
II. kül-ip kiyatır-saŋ kül-ip kiyatır-sız(lar)
III. kül-ip kiyatır kül-ip kiyatır

Bu yapının kiplik değerde olduğu anlaşılmaktadır.

Nogay Türkçesi
Nogay Türkçesinde {-(I)p} zarf-fiili ve yat- yardımcı fiiliyle kurulu şimdi-

ki zaman işaretleyicisi kanaatimizce kiplik kategorisindedir (Akbaba 2007, 644). 
GBAA’daki söz konusu işaretleyiciyle aynı işlevdedir:

 Teklik Çokluk
I. al-ıp yatır-man al-ıp yatır-mız 
II. al-ıp yatır -saŋ al-ıp yatır -sız
III. al-ıp yatır al-ıp yatır-lar

Başkurt Türkçesi
Başkurt Türkçesinde analitik şimdiki zaman olarak ifade edilen ve {(I)p} + 

yat- şeklinde kurulu söz konusu işaretleyicinin kiplik kategorisinde yer aldığı an-
laşılmaktadır (Ersoy 2007, 778): 

 Teklik Çokluk
I. uḳ-ıp yatam uḳ-ıp yatabız 
II. uḳ-ıp yatahın uḳ-ıp yatahıgız
III. uḳ-ıp yata uḳ-ıp yata (lar)

Söz konusu yapı, “konuşma anında veya geçmişte başlamış ve hâlâ devam 
etmekte olan iş, oluş ve hareketler ile alışkanlıkları, genel hükümleri anlatmak 
için kullanılır (Ersoy 2007, 779)”.

Altay Türkçesi
Güney Sibirya lehçelerinden Altay Türkçesinde {(I)p} + yat- yardımcı fiiliy-

le kurulu şimdiki zaman işaretleyicisi yer almaktadır. Altay Türkçesinde y > c nö-
betleşmesi söz konusu olduğu için {-(I)pcadı} yapısı, fiil + {(I)p} + cat- yardımcı 
fiili +şahıs ekleri şeklinde oluşur (Dilek 2007, 1047):

 Teklik Çokluk
 I. kelip cadım kelip cadıbıs
 II. kelip cadıŋ kelip cadıgar
 III. kelip cadıgar (cadırı) kelip cat (cadırı)
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Altay Türkçesinde bu yapı, diğer Türk lehçelerindeki eş değer yapılar gibi 
“önceden başlamış ve söylendiği anda da devam eden bir hareketi bir durumu 
ifade” eden odaksıl bir şimdiki zaman işaretleyicisidir ve diğer lehçelerden farklı 
olarak iyelik kaynaklı şahıs ekleriyle çekimlenmektedir (Dilek 2007, 1047). Bu 
yapı, Altay Türkçesinde kip kategorisinde olmalıdır.

Hakas Türkçesi
Hakas Türkçesinde {(I)p} + yat- birleşmesinden ortaya çıkan iki tip şimdiki 

zaman işaretleyicisi mevcuttur. İlki {-(p)çA} şimdiki zaman işaretleyicisi, asıl 
şimdiki zaman kipi olarak kullanılmaktadır. İkincisi {-çAdır} kipi ilki kadar yay-
gın olmasa da kullanılır (Arıkoğlu, 2007, 1114). {-(p)çA} işaretleyicisi, düşük 
odaksıl şimdiki zaman kipidir (Hahn 1997, 413). Çekimi şöyledir (Arıkoğlu 2007, 
1114):

 Teklik Çokluk
 I. pastapçam 

(başlıyorum)
pastapçabıs

 II. pastapçazıŋ pastapçazar
 III. pastapça pastapça(lar)

Şor Türkçesinde de {-(p)çA} işaretleyicisinin Hakas Türkçesindeki gibi kul-
lanıldığı belirtilmektedir (Bacanlı 2007, 8; Hahn 1997, 425).

Tuva Türkçesi
Tuva Türkçesinde {(I)p} + yat- yardımcı fiiliyle oluşan yapı, {-(I)p} çıtır 

şeklindedir ve odaksıl şimdiki zaman işaretleyicisidir (Hahn 1997, 413). Yapı 
GBAA’dakiyle benzer işlevdedir ve kiplik kategorisinde değerlendirilebilir:

 Teklik Çokluk
I. ap çıtır men 

(alıyorum)
ap çıtır bis

II. ap çıtır sen ap çıtır siler 
III. ap çıtır ap çıtır (lar) 

Karaimce dışındaki Batı Kıpçak lehçelerinde (Kırım Tatar ve Kumuk Türk-
çeleri) de süreklilik gösteren olayları ifade etmek için {(I)p} zarf-fiili + yat- yar-
dımcı fiiliyle kurulu odaksıl şimdiki zaman işaretleyicileri kullanılır. Kanaatimiz-
ce bu işaretleyiciler kiplik kategorisinde değerlendirilebilir (Berta 1998, 311). 

Sonuç
Tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinde zarf-fiil + yat-, otur-, yürü-, tur-, bar- 

yardımcı fiilleriyle oluşturulan kip ya da kiplik işaretleyicilerinden {-(I)p} + yat-
(ır) yapısının çoğu Türk lehçelerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Azerbaycan, 
Gagavuz ve Karaim Türkçesiyle Halaçça, Yakutça ve Çuvaşça yazı dillerinde 
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(standart dil) söz konusu yapının kullanılmadığı belirtilmişse de bu lehçelerin 
ağızlarında {-(I)p} + yat-(ır) yapısının var olup olmadığı derinlemesine yapılan 
araştırmalar sonucu ortaya çıkacaktır. Türkiye Türkçesi standart dilinde yer al-
mamasına rağmen Batı Anadolu ağızlarında serpinti hâlinde yaşayan {-(I)Pbatır} 
kipinin böyle bir araştırma sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir (Korkmaz 1994).

{-(I)p} + yat-(ır) yapısı çok çeşitli fonetik varyanta sahiptir. Bu varyantlar-
dan Güney Sibirya’da konuşulan Hakas ve Şor Türkçelerindeki {-(P)çA}, Altay 
Türkçesindeki {(I)pcadı}, Özbek Türkçesindeki {-yäp} ve Yeni Uygur Türkçesin-
deki {-(I)vati}, GBAA’daki {-(I)Pbatı(rı)} gibi kip kategorisinde yer almaktadır. 
Kazak ve Kırgız Türkçelerinde {-(I)p} + cat-a/ır fonetik varyantının, sözlük anla-
mını neredeyse kaybettiği görülmekte, kip kategorisine yakın bir değerde olmak-
tadır. Söz konusu yapı, diğer lehçelerde sözlük anlamını hem tam kaybetmediği 
hem de bitişken olmadığı için kiplik kategorisinde değerlendirilmelidir. 

Türk lehçelerinde {-(I)p} + yat-(ır) yapısıyla oluşturulan işaretleyiciler -Ha-
kas Türkçesi dışında- odaksıl şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılır. Bu işa-
retleyiciler Karluk (=Çağatay), Kıpçak ve Oğuz gruplarıyla Güney Sibirya böl-
gesindeki Türk lehçelerinde görülmektedir. Hemen hemen tüm lehçelerde söz 
konusu işaretleyicilerin birbirine yakın işlevde kullanılması, aslında Türk dilinin 
yayılım alanlarında lehçeler arası birçok ortak yönünün olduğunu göstermesi ba-
kımından önemlidir. 
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AHISKA TÜRKLERİ AĞZININ YAYILMA ALANLARI

Erdinç DEMİRAY*

Giriş
Ahıska ve çevresi tarihte Mesketya olarak bilinmektedir. Tarih kaynakların-

da, bölgeye bu ismi veren Mesk/ Meskh/ Meskhi/ Massaget kavminden bahsedil-
se de kavmin menşei hakkında açık bilgiler verilmemektedir. Bu topluluk bölgeye 
adını bırakmış ve başka kavimler içinde eriyerek kaybolmuş olmalıdır. 

Günümüzde Ahıska bölgesi terimi, 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile sı-
nırlarımız dışında kalan ve Gürcistan’ın Güneybatı bölgesindeki Adigön, Ahıska, 
Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ile bu idari birimlere bağlı 200’ün üzerinde 
köyden oluşan bölgeyi ifade etmek üzere kullanılır. Ahıska Türkleri, Mesket Türk-
leri (Meskhetians/ Meskhetian Turks/ Meskhetian Muslims) terimleri de bu böl-
gede yaşarken 1944 yılında sürgün edilen ve bir daha bu topraklara dönemeyen 
Türkleri ifade etmek üzere kullanılır. Ne Ahıska Türkleri ne de Mesket Türkleri 
terimi etnik adlandırmalardır.

Ahıska’nın yakın tarihi 
Çıldır eyaletinin başkenti olarak önemli bir kültür ve ticaret şehri olan Ahıska 

250 yıl süren Osmanlı Devleti idaresinin ardından, 1828 yılı yazında Ruslar tara-
fından işgal edilmiştir. İşgalin ardından Rus, Gürcü ve Ermeni ittifakı karşısında 
yaşanan zorluklar, bölge halkını Anadolu’ya doğru göçe zorlamış ve yaşanan bu 
göçlerle bölge Türk nüfusunun bir kısmını kaybetmiştir.

1829’da imzalanan Edirne Antlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek savaş tazmi-
natı olarak Ruslara bırakılırken Kars ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar Os-
manlı Devleti’ne bırakılıyordu. Böylece Ahıska bölgesinde yaşayan Türk halkı 
için acı ve katliamlarla dolu hayat başlamış ve bu durum 1944 sürgününe kadar 
devam etmiştir. 

Hem bölge halkının hem Osmanlı Devleti’nin bölgeyi tekrar Ruslardan geri 
alma mücadelesi bazı küçük başarılara rağmen gerçekleşememiş, ilave olarak 
1877’de başlayan Rusların ileri harekâtı (93 Harbi) sonunda yapılan Ayastefanos 
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Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum da Ruslara bırakılmıştır. Halkımızın hafı-
zasında 93 Harbi olarak bilinen bu savaş Kafkaslardan Anadolu’ya yoğun bir göç 
dalgasına sebep olmuştur. Yine I. Dünya Savaşı yıllarında bölgede Rus Ermeni iş 
birliği büyük katliamların yaşanmasına sebep olmuştur. 

1917 Bolşevik İhtilali ardından 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması 
ile Kars, Ardahan ve Batum yeniden Türkiye’ye bırakılmıştı. Ahıska ve Ahılkelek 
halkı, aralarında toplantılar düzenleyerek delegeler seçmiş, aldıkları bir kararla 
Sovyetlerin ilan ettiği selfdeterminasyon hakkından istifadeyle Türkiye’ye katıl-
mak istediklerini bildirmişlerdir.

11 Mayıs 1918’de toplanan Batum Konferansı’nda Türkiye Ahıska ve çev-
resinin Türkiye’ye terk edilmesini istedi. Neticede Gürcülerin itirazına rağmen, 
uzun müzakereler sonunda imzalanan Batum Antlaşması ile Ahıska ve Ahılke-
lek’in Türkiye’ye bırakılmasını Gürcistan Hükümeti kabul etti. Ancak yaşanan 
gelişmeler bu bölgelerin elde tutulmasına engel oldu. 18 Ekim 1918’de imzalanan 
Mondros Mütarekesi’nin, Türk birliklerinin Ahıska ve çevresinden çekilmesini 
içeren maddelerine rağmen, Türkiye’ye bağlı kalabilmek için bölge halkının ve 
önde gelenlerinin yürüttüğü mücadeleler de (29 Ekim 1918’de Ömer Faik Nu-
manzâde öncülüğünde kurulan Ahıska Hükümet-i Muvakkatası, 18 Ocak 1919’da 
kurulan Kars Millî Şura Hükümeti ve Batum’dan Nahcivan’a kadar yerleri içine 
alan bu yönetime Ahıska ve Ahılkelek’in de katılması) başarılı olamadı ve Türk 
birliklerinin çekildiği Ahıska 5 Aralık 1918’de Gürcülerin eline geçti. Türk birlik-
leri Şubat 1919’da Kars, Ardahan ve Batum’u da boşalttı ve yeniden 1914 sınır-
ları gerisine çekildi. Neticede bölge Türkler, Gürcüler ve Ruslar arasında birkaç 
kez el değiştirmesine rağmen 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile Türkiye’nin 
elinden tamamen çıkmış oldu (Gökdemir 1998; Modebadze 2009; Ossipov-Che-
repova 1996; Sürmeli 2001, Yılmaz 2001; Zeyrek 2001, 2002, 2006) .

Sürgün
Sovyetler Birliği döneminde 1930’lu yıllara kadar nispi bir rahatlık yaşan-

masına rağmen, bölge halkının sıkıntıları bitmemiş, özellikle Stalin döneminden 
itibaren baskılar artmış, birçok Türk’ün soyadı Gürcüceye çevrilmiş, Türk top-
lumunun önde gelen kişileri sistemli bir şekilde tutuklanıp sürgüne gönderilerek 
ortadan kaldırılmıştır.

II. Dünya Savaşı yıllarında ise 40 bin civarında Ahıska Türkü askere alınarak 
cepheye gönderilmiş, savaşın sonlarına doğru da bölge halkı hiçbir gerekçe ol-
maksızın yaşadıkları yerlerden alınarak bir gün içinde vatanlarından koparılmış-
tır. Bu hiçbir resmî suçlamaya dayanmayan sürgünün gerekçesi olarak Stalin ve 
yönetiminin Türkiye’nin Almanya yanında savaşa girebileceği ve Türkiye sınırın-
daki bölgelerde yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye ile iş birliği yapabileceği en-
dişesi genel kabul görmektedir. Ancak bu sürgün, Rusya’nın sıcak denizlere inme 
stratejisi çerçevesinde engel olarak görülen Batı ve Güney Kafkas’taki Müslüman 
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azınlığı mümkün olduğu kadar uzağa taşımak düşüncesinin hayata geçirilmesi 
olarak da değerlendirilmelidir. Gerçekten de Rusya’nın planları içinde önemli bir 
yer tutan Batı ve Güney Kafkasya’da uyguladığı politikalar Anadolu Türklüğü ile 
Asya Türklüğü arasındaki coğrafi bütünlüğü ortadan kaldırarak başarıya ulaşmış-
tır.

14-18 Kasım1944’te Sovyet kayıtlarına göre 91.095 (Zeyrek 2001) veya 
95.669 (Bugay 1994) kişi yük vagonlarına doldurularak Özbekistan, Kazakistan 
ve Kırgızistan’a sürgün edilmiştir. Başka kaynaklarda bu rakam 115.000 (Hacılı 
1992; Rıchmond 2002), 150.000 (Wimburs-Wixman 1987) olarak da gösteril-
mektedir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında yurtlarından sürülen halklara 28 Nisan 1956’da 
hakları iade edilerek yurtlarına dönmelerine izin verilmiş, fakat hiçbir resmî suç-
lama yöneltilmeksizin sürgün edilen Ahıska Türklerinin adı anılmamıştır. 1968 
yılında ise Yüksek Sovyet Kurulunun 28 Nisan 1956 yılında çıkardığı kanunun 
2. maddesini açıklayan bir karar alınmıştır. Buna göre Ahıska Türkleri ve Gürcis-
tan’dan sürgün edilen bütün topluluklar üzerinden tüm kısıtlamalar kaldırılıyor 
ve her Sovyet vatandaşının sahip olduğu haklara onlar da sahip oluyordu. Bunun 
yanında Gürcistan SSC’i dâhil olmak üzere Sovyetler Birliği’nin her yerinde ya-
şama haklarına sahip oluyorlardı (Polian 2003). 

Bu kararlarla birlikte vatana dönme ümitleri artan Ahıska Türklerinin bir kıs-
mı, hiçbir devlet desteği olmaksızın, anavatana daha yakın olma düşüncesi ile 
Gürcistan’a komşu olan bölgelere (Azerbaycan, Dağıstan vb.) yerleşmeye başla-
dılar. Ancak uzun yıllar boyunca Moskova ve Tiflis yönetimine seslerini duyurma 
mücadelesi vermelerine rağmen Ahıska Türklerinin haklı talepleri hep göz ardı 
edilmiştir. Kendi imkânları ile gelip Gürcistan’a yerleşen sınırlı sayıdaki Ahıska 
Türkü de ülkeden zorla çıkarıldı (Aydıngün 2002).

1944 sürgününde Asya içlerine dağıtılan, aileleri parçalanan, zorunlu iskânla 
yerleştirildikleri yerlerde gözetim altında tutulan; her şeye rağmen oralarda da 
yeni bir hayat kurmayı başaran Ahıska Türkleri bu güne kadar geçen 63 yıllık süre 
içinde büyük sıkıntılar yaşamıştır. 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana bölgesinde 
yaşanan acı olaylar Ahıska Türklerini âdeta ikinci bir sürgüne maruz bırakmış 
ve 100.000’in üzerinde Ahıska Türkü göç ettirilmiştir. İkinci toplu göçü yaşayan 
Ahıska Türklerinin Rusya Federasyonu içindeki Krasnodar bölgesine yerleştiri-
lenleri, özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra çok büyük baskı ve tehditler 
altında var olma mücadelesini sürdürmektedir (Ossipov-Cherepova 1996; Mode-
badze 2009; Zeyrek).

Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra Gürcistan’ın tavrında söylem bakı-
mından bir yumuşama görülmesine, hatta uluslararası bazı anlaşmalarla Ahıska 
Türkleri sorununun çözümünü taahhüt etmesine rağmen, geçen sürede ekonomik 
ve siyasi gerekçeler ileri sürmek suretiyle sorunu sürüncemede bırakan bir politi-
ka benimsenmektedir. 
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Ahıska Türklerinin bugünkü durumu
Bugün sayıları 300.000 ile 500.000 arasında tahmin edilen (Aydıngün-Ba-

lım-Hoover vd. 2006; Seferov-Akış 2008; Modebadze 2009) Ahıska Türkleri 
yoğun olarak Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Ukrayna’da yaşamaktadır. Son dönemlerde Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne önemli miktarda Ahıska Türkü göç etmiştir.

Türkiye
Türkiye 1992’de çıkardığı bir Kararname ile bir miktar Ahıska Türkü’nü 

Türkiye’ye getirerek Iğdır ve Hatay illerimizde iskan etmiş, ancak daha sonra 
yaşanan göçlerle Türkiye’deki Ahıska Türklerinin sayısı hızla artmıştır. Günü-
müzde Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı 40.000 ile 60.000 arasında 
tahmin edilmektedir (Aydıngün-Balım, Hoover vd. 2006; Seferov-Akış 2008). 
Türkiye’de Ahıska Türkleri başta Bursa ve İstanbul olmak üzere Antalya, İzmir, 
Ankara, Samsun gibi büyük şehirlerde yaşamaktadır. 

Kazakistan 
Sürgünde, Özbekistan’dan sonra en çok Ahıska Türkü’nün yerleştirildiği 

Kazakistan, günümüzde en çok Ahıska Türkü’nü barındıran ülke konumundadır. 
Ahıska Türklerine serbest dolaşım hakkının verilmesi ile bu ülkeye göçler devam 
etmiş, özellikle 1989 yılındaki Fergana olaylarından sonra Özbekistan’dan yeni-
den göç ettirilen Ahıska Türklerinin bir kısmının daha Kazakistan’a gelmesiyle bu 
ülkedeki Türk nüfusu hızla artmıştır. Günümüzde bu ülkedeki Ahıska Türklerinin 
sayısı 150.000 ile 170.000 arasında tahmin edilmektedir. Kazakistan’da yaşayan 
Ahıska Türkleri özellikle Alma-Ata, Çimkent, Cambul, Taraz, Karaganda şehirle-
ri ve çevresinde bulunmaktadır (Aydıngün-Balım-Hoover vd. 2006; Seferov-Akış 
2008). 

Rusya Federasyonu
Günümüzde Rusya Federasyonundaki Ahıska Türklerinin sayısı 70.000 ile 

90.000 arasında tahmin edilmektedir (Aydıngün-Balım-Hoover vd. 2006; Sefe-
rov-Akış 2008). Rusya’nın 30’a yakın idarî yerleşim biriminde yaşamakta olan 
Ahıska Türkleri genellikle Krasnodar ve Rostov bölgelerinde yoğunlaşmıştır. En 
fazla bulundukları şehirler ise Krasnodar, Stavropol, Rostov, Nalçik, Belgorad, 
Tula, Kursk, Smolensk ve Moskova’dır (Bayraktar 1999). Ancak Krasnodar böl-
gesinde yaşayan ve özellikle Fergana olaylarından sonra gelenler Rusya vatan-
daşlığına kabul edilmediğinden kimliksiz ve vatansız hâlde, yerel yönetimlerin ve 
halkın baskı ve tacizleri ile de çok ağır şartlarda yaşamak zorunda kalmışlardır. 
Devreye Amerika Birleşik Devletleri’nin girmesi ile bu bölgede yaşayan Ahıska 
Türklerinin önemli bir kısmı bu ülkeye göç etmiştir (Agara 2004; Aydıngün-Ba-
lım-Hoover vd. 2006).
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Azerbaycan
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri sayısı 90.000 ile 110.000 arasında 

tahmin edilir (Aydıngün-Balım-Hoover vd. 2006; Piriyeva 2005). 1956 yılında 
Sovyetler Birliği döneminde çıkarılan seyahat ve iskân serbestliğine dair karar-
namenin ardından 1956-1958 arasında bir kısım Ahıska Türkü bu ülkeye göç et-
tirilmiş ve özellikle Mugan bölgesinde Ahıska’daki köy isimleriyle yeni yerle-
şim birimleri kurulmuştur. Bu yıllardan 1970’lere kadar 25.000-30.000 civarında 
Ahıska Türkü bu ülkeye yerleşmiş ve genellikle Azerbaycanlı olarak vatandaşlık 
almıştır. Bu yüzen bazı çalışmalarda bunlar Azerbaycan Türkü olarak değerlendi-
rildiğinden bu ülkedeki Ahıska Türklerinin sayısı 45.000-50.000 arasında verilir 
(Seferov 2005). Fergana olaylarından sonra ise 50.000 civarında Ahıska Türkü 
gelmiştir. Bunlar da daha çok Arran bölgesindeki Saatlı, Sabirabad ve Salyan idari 
bölgelerine yerleştirilmiştir. Bunların yanında günümüzde Bakü, Gence, Haçmaz, 
Deveçi, Oğuz, Gebele, İsmayıllı, Şamahı, Beylegan gibi yerleşim birimlerinde de 
önemli sayıda Ahıska Türkü yaşamaktadır. 

Kırgızistan 
1994 sürgününde 15.000 kadar Ahıska Türkü bu ülkeye yerleştirilmiş, Ferga-

na Olaylarından sonra bu ülkeye de bir miktar göç yaşanmış ve günümüzde sayı 
45.000-50.000 kişiye ulaşmıştır. Bu ülkedeki Ahıska Türkleri çoğunluk Bişkek 
çevresinde olmak üzere, Oş ve Celalabad şehirleri çevresinde yaşamaktadır (Ay-
dıngün-Balım-Hoover vd. 2006; Seferov-Akış 2008). 

Özbekistan 
1994’teki sürgünde, nüfusun yarıdan fazlası bu ülkede iskân edilmiş, 1989 

olaylarına kadar nüfus 120.000-140.000’lere ulaşmıştır. Sürgün edilen Ahıska 
Türkleri, Özbekistan’da başta Fergana ve Taşkent olmak üzere Namangan, An-
dican, Sırderya, Buhara ve Semerkant gibi şehirler çevresine yerleştirilmiştir. 
1956’da seyahat ve iskân serbestliğinin verilmesiyle buralardaki Ahıska Türk-
lerinin bir bölümü izin çıkması hâlinde vatana dönmek ümidiyle Azerbaycan ve 
Rusya’nın Kafkasya bölgesindeki özerk cumhuriyetlerine göç etmiştir. Fergana 
olayları öncesi en çok Ahıska Türkünün yaşadığı ülke Özbekistan iken, olaylar 
sonrası bu ülkedeki Ahıska Türkleri’nin sayısı 20.000-25.000’lere düşmüştür. 
Bu nüfusun da önemli bir kısmı Taşkent şehri ve civarında yaşamaktadır (Aydın-
gün-Balım-Hoover vd. 2006; Seferov-Akış 2008). 

Ukrayna 
Ukrayna’daki Ahıska Türkleri bu ülkeye Fergana olayları sonrası gelmiş olup 

sayıları bugün 10.000-15.000 arasında tahmin edilmektedir. Çoğu Kırım’da olmak 
üzere Donetsk, Harkov, Kherson şehirleri ve çevresinde yaşayan Ahıska Türklerine 
1991 yılında Ukrayna vatandaşlığı verildi (Aydıngün-Balım-Hoover vd. 2006). 
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Amerika Birleşik Devletleri
Rusya Federasyonu içindeki Krasnodar bölgesinde vatandaşlığa alınmayan 

ve her türlü haktan mahrum olarak zor şartlar altında yaşayan Ahıska Türkleri 
2004 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmeye baş-
lamış ve günümüzde bu ülkedeki Ahıska Türklerinin sayısı 10.000’i bulmuştur. 
Amerika’daki Ahıska Türkleri 33 eyalet ve Columbia bölgesinde dağınık olarak 
yaşamaktadır. Bu ülkedeki Ahıska Türkleri belli şehirlerde toplanma çabası içinde 
olup, ağırlıklı olarak Pennsilyvania, Washington, Illionois, ve Kentucky’de yaşar-
lar (Aydıngün-Balım-Hoover vd. 2006). 

Ahıska Türklerinde eğitim
1881 ile 1897 yılları arasında Çarlık Rusya’sı devrinde Tiflis vilayetine bağlı 

Ahıska kazasının Azgur, Okam, Hırtız, Adigön, Varhan, Oşora ve Siniz gibi köy 
ve kasabalarında 7 ilkokul açılmıştır. Bu yeni tip okullarda eğitim dili Türkçe idi 
ve okulların idarecileri Gürcistan’ın Gori şehrinde bulunan Güney Kafkas Yük-
sek Öğretmen Okulu mezunlarından olan Türklerdi. 1918-1921 yılları arasında 
kurulan Gürcistan yönetimi, bir mecburi öğretim tasarısı hazırlamış ancak Türkle-
rin yaşadığı bölgeler mecburî öğretimin dışında bırakılmıştır. Ahıska Bölgesinde 
okul sayısı 12’ye çıkmış olmasına, öğretimin Türkçe yapılacak olmasına rağmen 
yaşanan çatışmalar ve anlaşmazlıklar, öğretmen bulunamayışı gibi sebeplerle bu 
okulların pek çoğunda öğretim yapılamamıştır. 1921 yılından itibaren, yani Sov-
yetler Birliği döneminde Ahıska’da Türklerin yaşadığı bütün köylerde okullar 
açılmıştır (Gocayeva 2009).

1930’lu yıllardan itibaren Ahıska Türkleri Azeri olarak kabul edilmiş ve 
okullarda da Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve Gürcüce de okutulmaya başlanmış-
tır. Başlangıçta Arap alfabesi kullanılırken bir ara Azerbaycan’da Latin alfabesine 
geçilmesi sebebiyle bu bölgede de Latin alfabesi kullanılmış, ancak kısa süre son-
ra Kiril alfabesine geçilmiştir. Okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğu Azer-
baycanlı hocalar olmuş, bölgede çıkarılan Adigün Kolhozcusu, Kızıl Rençber gibi 
gazetelerde Azerbaycan Türkçesi kullanılmıştır (Hacıyev 2008). 

Sürgün sonrasında ise Ahıska Türkleri yerleştirildikleri ülkelerdeki okullarda 
eğitim öğretim hayatlarına devam ederken bulundukları ülkenin diliyle ve Rusça 
eğitim yapan okullara devam etmek zorunda kalmışlardır. Ahıska Türkleri için bu 
konuda hiçbir ayrıcalık tanınmamıştır.

Ahıska Türkleri ağzı
Ahıska bölgesi, tarihî süreç içinde Kars, Ardahan, Artvin ve Çoruh vadisi bo-

yundaki yerleşim birimleri ile çoğu zaman siyasi ve kültürel birlik içinde olmuş-
tur. Oğuz ve Kıpçak Türklerinin kaynaşıp harmanlandığı bir coğrafya görünümü 
veren Ahıska bölgesi ağzı, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin ilinin 
Ardanuç, Artvin Merkez, Yusufeli, Şavşat ilçeleri; Ardahan’ın Posof yöresi ile bü-
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yük ölçüde paralel; Erzurum’un Çoruh ırmağı ve kollarındaki yerleşim birimleri 
ile pek çok özellik bakımından ortak; bazı hususlarda ise Doğu Karadeniz ağızları 
ile de ortaklaşan yönlere sahiptir.

Belli bir dönemde bölgede eğitim dili olarak Azerbaycan Türkçesinin kulla-
nılması, bölgenin güneyinde ve doğusunda Azeri ağzı konuşan toplulukların yay-
gınlığı, bölge ağzında Azeri Türkçesinden izlerin bulunmasına da sebep olmuş-
tur. Tarihsel süreçte Gürcülerle; yaklaşık 100 yıllık Çarlık Rusyası egemenliği, 
sürgün öncesi ve sonrası Sovyet döneminde Ruslarla olan ilişkiler bölge ağzında 
Gürcüce ve Rusça kelimelerin de yer almasına sebep olmuştur. Yine sürgün sonra-
sı Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi Türk devletleri içinde 
bulunmaları, bu ülkelerin dilinde eğitim almaları, sayılan ülke dillerinden de ke-
limelerin alınmasına sebep olmuştur. Bu ağzı konuşan kişilerdeki Rusça ve diğer 
Türk lehçelerinden alınan kelimelerin kullanımı kişilerin eğitim, meslek, sosyal 
hayat içindeki konumuna göre değişebilmektedir.

Sonuç
Bütün bu olumsuzluklara rağmen Ahıska Türkleri, Türkiye’nin ve Doğu 

Anadolu ağızlarının tabii bir devamı niteliğinde olan ağız özelliklerini ana vatan-
larından 66 yıldır ayrı olmalarına, Türkiye ile ilişkilerinin olmamasına ve Türkiye 
Türkçesi ile eğitim imkânı bulamamalarına rağmen Türkiye Türkçesinin kulla-
nılmadığı başlıca 6 ülkede, zorunlu göçe uğramış bir toplumun dili olarak büyük 
ölçüde korumayı başarmışlardır.
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SURİYE TÜRKMENLERİ VE EDEBİYATLARI

Mehmet EROL*

1. Giriş1

Türkiye’nin Güneydoğu sınırını paylaştığı Suriye’nin yaklaşık 20 milyon 
nüfusu vardır. Çoğunluğunu Arapların oluşturduğu nüfusun içinde çeşitli etnik 
gruplar da yaşamaktadırlar. Bunlardan biri de Türkmenlerdir. Osmanlı Devle-
ti’nin bölgeden çekilmesiyle kaderiyle baş başa kalan Türkmenler yaklaşık yüz 
yıldır varlıklarını sürdürme mücadelesi içindedir. 

1.1. Suriye Türklerinin tarihi
Suriye topraklarının Türklerle ilk tanışması, Mısır’da iktidarı ele geçiren 

Türklerden Tolunoğlu Ahmed’in 877’de Suriye’yi de almasıyla olmuştur. Daha 
sonra Toğaçoğlu Muhammed Ebu Bekir tarihte İhşidîler adıyla anılan devleti kur-
muş ve bunlar 935-969 yılları arasında bölgeye hâkim olmuşlardır (Merçil 2000, 
5-12).

Suriye ve civarına Türkmen yerleşmeleri ise Selçuklu Devleti kurulmadan 
önce başlamıştır. Atsız Bey, sonra da Tutuş ile 1077’den itibaren bölgede Suriye 
Selçuklu Melikliği hüküm sürmeye başlamıştır (Türkeş-Günay 2007, 249-254; 
Turan 2003, 255; Kafesoğlu 1992, 284). 1104 tarihinden sonra da bölgeye Ata-
beyler hâkim olmaya başlamıştır (Merçil 2000, 85-94; Tekindağ 1992, 324-328). 
1174’te Atabeylik, Eyyubî ailesine geçmiş; Selahattin Eyyubi’nin ölümünden 
sonra Memluklular bölgeyi ele geçirmişlerdir. 1250’den 1517 tarihine kadar 267 
yıl Suriye’de hüküm süren Memluklar (Kölemenler), Osmanlılardan önce Suri-
ye’ye en uzun süre hükmetmiş Türk devletidir.

Bu dönem aynı zamanda Suriye’ye en fazla Türk unsurun yerleştiği devre 
niteliğindedir. Moğol istilasından kaçan 40 bin Türkmen çadırı Memluklular ta-
rafından Suriye’ye yerleştirilmiştir. Selçuklulardan itibaren ise göç yoluyla bölge 
bütünüyle Türkleşmiştir (Türkeş-Günay 2007, 257-281).

* Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi. (merol@gantep.edu.tr)
1 Giriş bölümü yazılırken V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı’nda sunduğum “Suriye’deki 

Türkçe Yer Adları Üzerine” başlıklı bildirimden faydalanılmıştır.
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24 Ağustos 1516’da Mercidabık’ta Memlukluları yenen ve kısa bir sürede 
bütün Suriye’yi Osmanlı Devleti’ne katan Yavuz Sultan Selim bölgede 402 yıl 
kesintisiz sürecek Türk hâkimiyetini başlatmıştır. 

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra Suriye’den çe-
kilmek zorunda kalan Osmanlı Devleti, 9. yy.’dan başlayarak 20.yy.’a kadar de-
ğişik dalgalar hâlinde bölgeye yerleşen ve bugün sayıları milyonlarla ifade edilen 
Türk unsurları arkasında bırakmıştır. 

Bir süre Fransızların hâkimiyetine giren Suriye, 1936’da Fransızların kontro-
lünde Cumhuriyet, 1946’da da bağımsız olmuştur. 

Bu toprakların Türklerin hâkimiyetinden çıkmasıyla özellikle Arap milliyet-
çiliği merkezli Baas yönetimleri, bütün Arap topraklarında olduğu gibi Suriye’de 
de Osmanlı’nın izlerini silmeye girişmişlerdir. Arap milliyetçiliğinin bileği taşı 
niteliğinde olan Osmanlı’ya düşmanlıktan bölgede kalan Türk unsurlar da nasi-
bini almıştır. Ulus devlet olma hedefine ulaşma sürecinde, 1940’lardan 2000’lere 
kadar olan zaman diliminde özellikle, Osmanlı’nın bakiyesi olarak görülen Türk-
ler baskı altına alınarak - ki diğer azınlık gruplar söz konusu baskıyı Türkmenler 
kadar görmemişlerdir -Türkçenin yazılı kullanımı yasaklanmış, tarihsel ve kültü-
rel miras ise kaderine terk edilmiştir.

1.2. Suriye Türklerinin siyasal ve sosyal durumları
Suriye’de Türkmenler köylerde ve hemen her şehir merkezinde oluşturduk-

ları mahallelerde diğer topluluklarla pek fazla karışmadan bir arada yaşamaktadır. 
Köylerde yaşayanlar çiftçilikle, şehirdekiler ise genellikle ayakkabı imalatı ve 
dericilikle geçimlerini sürdürmekteler. Suriye Türkleri arasında okuma ve buna 
bağlı bir iş edinme oranı oldukça düşüktür.2 

Türkmen ailelerin ortalama 10-12 çocuğu var. Çocuk sayısının çokluğunu 
azınlık olmanın yarattığı psikolojik durumla açıklamaktalar. Genellikle tek eşli-
lik yaygındır. Diğer milletten olanlarla evlenme oranı düşüktür; kendi aralarında, 
özellikle de akrabalar arasında evlenmektedirler. 

Aşağıda değinileceği üzere Türkler hemen bütün Suriye’ye yayılmış du-
rumdadırlar (irili ufaklı yaklaşık 500 yerleşim yeri). Resmî makamlarca sadece 
“Müslüman” vatandaş olarak kabul edildikleri için Suriye’de yaşayan Türkmen 
nüfusunun sayısıyla ilgili net bir rakam vermek mümkün değildir. 4 milyondan 
500 bine kadar çeşitli rakamlar telaffuz edilmektedir. Her iki uçtaki rakamlar da 
gerçekçi kabul edilemez. Yerleşim yerleri dikkate alınarak yürütülen tahminlere 
göre bugün Türkmenlerin sayısı 2 milyon civarındadır. Bunların bir milyona ya-
kını Türkçe konuşmakta, bir o kadarı da Türkçeyi unutmuş fakat Türk kökenli 
olduğunu bilmektedirler. 

2 Türkmen çocuklarının okuyamayışının sebebinin evde Türkçe konuşmaya bağlanması 
neticesinde Türk ailelerin bazıları çocuklarına Türkçe öğretmemeyi tercih etmişler, hatta 
yoğun Türk nüfusunun olduğu yerlerden uzaklaşmayı tercih etmişlerdir.
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28 Haziran 1939 yılında Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla (Gömeç 2003, 
381), özellikle de “1970 İnkılabı” sonrasında Türklerin Türk olduklarını telaffuz 
etmesi bile yasaklanmıştır. Bu süreçte yer adları değiştirilmiş, Türkiye sınırına 
yakın bazı Türk köyleri boşaltılarak iç bölgelere taşınmıştır. 1941 yılında, Halep 
Kalesi’ne çekilen Türk bayrağı dışında, Osmanlının bölgeden çekilmesinden son-
ra Türkmenler topluca hareket edemez duruma getirilmiştir (Türkeş-Günay 2007, 
613; Turan 2002, 331-360).

Bugün Suriye’de yaşayan Türkmenlerin hafızasında bu topraklara ilk geliş-
leri ve hangi grupların hangi göç dalgasıyla buraya gelip yerleştikleri çok net de-
ğildir. Bu topraklara Türkmenler kimine göre bin, kimine göre ise üç yüz yıl önce 
gelmişlerdir. Tarihî kaynaklar bu iki tarihlemeyi de doğrular niteliktedir. Şöyle ki 
Tolunoğulları, İhşidiler ve özellikle de Selçuklular zamanında Türklerin bu top-
raklara yerleştikleri bilinmektedir. Ancak hangi boyların nereye kaç kişi yerleştik-
leri hakkında açık bilgiler yoktur. Bununla birlikte yaklaşık 300 yıl önce bölgede 
Rakka, Mumbuç, Halep, Hama ve Humus’a yerleşenlerin nereden geldikleri, han-
gi köylere yerleştikleri, hangi boydan ve kaç ev oldukları bilinmektedir (Orhonlu 
2000, 39-71; Sümer 1999, 210-211). Bölgede söylenen iskân türküleri göç ha-
disesinin manzum olarak anlatıldığı bir sözlü tarih örneği olarak yaşamaktadır3. 

1.3. Türkmenlerin yerleşim alanları
Türkler Suriye’de geniş bir alana yayılmışlardır. Bu yerleşim alanlarını belli 

başlı dört grupta toplamak mümkündür: 

1.3.1. Halep ve çevresi (Kuzey Suriye)
Türkiye’nin güney sınırı ile Fırat üzerindeki Rakka ili, Halep ili ve Kamışlı, 

Mumbuç, Bab, Carablus, Azez gibi ilçe ve köyleri içine alan Suriye’nin kuzey 
bölgesidir4. Suriye’de Türklerin yaşadığı en geniş alan ve sayılarının en fazla ol-
duğu bölgedir. 250’yi aşkın Türk köyü mevcuttur.

1.3.2. Lazkiye ve çevresi (Kuzeybatı Suriye)
Suriye’nin kuzeybatısında yer alan bölge, Türkiye’nin Hatay sınırından Laz-

kiye iline kadar olan alanı kapsar. Burada yaşayanlar Türkiye’de Bayır-Bucak 

3 Seksen bin evle gelüp konanda / Yalan dünya benim derdi Beydili, / Kadı Oğlu Yusuf Paşa 
gelende, / Bu nam kalsın derdi Beydili (Yalman 1993, 83). 

4 Suriye sınırları içinde Fırat boyunca Carablus’tan Rakka’ya, Mumbuç’tan Halep içlerine ve 
köylerine kadar olan bölgede yaşayan Türkmenler Beydili, Elbeyli, Birelli, Barak ve Dağınık 
oymaklar diye gruplanmakta, bu oymaklar da çeşitli obalara ayrılmaktadır. Bunlardan Beydili 
(Beğdili) ve Elbeyli (İlbeğli) oymağına bağlı olanlar sayıca diğerlerinden fazladırlar. Yine 
Birelli oymağı bu gün Beydilinin içinde kabul edilmektedir. Bu tasnif 1931 tarihinde A. R. 
Yalman (1993, 4) tarafından yapılmıştır. Bu tasnif Halep ve civarında yaşayan Türkmenler 
için az çok farklılıklarla devam etmektedir. Bölge 18. yy. tarihî kayıtlarda Türkmân-ı Halep 
olarak geçmekte 31 adet Türk gurup bulunmaktadır (Kuzucu 2006, 47). 
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Türkmenleri olarak bilinirler. Bayır-Bucaklar, merkezi Hatay’da olsa da bir der-
nekleri olduğu için ez fazla tanınan Suriye Türkmenleridir. Bayır ve Bucak coğ-
rafi adlandırmaları bu grup için âdeta bir üst kimlik oluşturmuştur. Oymak ve oba 
bağlamında Halep bölgesi Türkmenleri kadar karmaşık bir yapıları yoktur. Dağlık 
bölgede yaşayanlara Bayır, sahil kesiminde yaşayanlara ise Bucak Türkleri denil-
mektedir. Bölgede 150 kadar Türk yerleşim yeri vardır. 

1.3.3. Hama, Humus ve Tartus çevresi (Telkele yöresi, Orta Batı Suriye) 
Suriye’nin orta-batısı sayılabilecek bir bölgedir. Hama’dan Lübnan sınırına 

kadarki alanı ve Akdeniz kıyılarını içine alır. Hama, Humus ve Tartus il merkez-
lerinden başka, köylerde özellikle Lübnan sınırında Türk yerleşim yerleri vardır. 
Bu bölgede yaşayan Türkler en şanssız olanlardır ve büyük çoğunluğu Türkçeyi 
unutmuşlardır. Bölgede yaklaşık 50 köy vardır. 

1.3.4. Şam ve Kuneytra çevresi (Güney Suriye) 
Şam’ın çeşitli mahalleleri ve köyleri ile Suriye’nin sorunlu bölgesi Kuneytra 

köylerinde yerleşmişlerdir. Suriye’de yerleşen Türklerin en eskileri ve en yenileri 
bu grupta yer alır.5 Şam merkezinde kalabalık Türkmen mahalleleri ile birlikte 
bölgede 28 yerleşim yeri vardır.

Kuneytra bölgesindeki Golan Tepelerinde yaşayan Golan Türkleri, 1967’de 
İsrail tarafından işgal edilen bölgeden sürülen ve bugün Şam’ın kenar mahallele-
rinde yaşayan Türklerdir. Ağız özellikleri Azerbaycan Türkçesi, Kerkük Türkmen 
ağzı ve bazı Kıpçak ses özelliklerini ihtiva etmektedir (Erol 2009: 40-63). Bunlar 
dil ve kültürlerini koruyabilmişlerdir.6 

Suriye’de yaşayan Türklerin dünü ve bugününü ana hatlarıyla ortaya koydu-
ğumuz bu açıklamalardan sonra bildirimizin 2. kısmına geçebiliriz.

2. Suriye Türkmenlerinin edebiyatı
Osmanlı’nın Suriye topraklarından çekilmesinden günümüze kadar geçen 

zamanda, yukarıda tarihî, siyasi ve sosyal durumlarını tespite çalıştığımız Suriye 
Türkmenleri; görünür, kendilerine has yazılı bir edebiyat vücuda getirememişler-
dir. Çoğunluğu Türkiye Türklerinin bir uzantısı niteliğinde olan Suriye Türkmen-

5 Sultan Baybars zamanından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına kadar çeşitli göç 
dalgaları ile buraya yerleşmişlerdir. Şam’ın içinde yaşayan Buharîler diye adlandırılan 
Buhara Türkleri, şapka giymemek için Hatay’dan kaçan Türkler bunlara örnek gösterilebilir 
(www.turkmens.com/Suria.html - 188k -).

6 Suriye’nin başşehri Şam merkezinde sayıları 100 bine yaklaşan Türkler bulunmaktadır. 
Burada Golan Tepeleri’nin 1967’de İsrail tarafından işgal edilmesiyle köylerini boşaltmak 
zorunda kalan ve büyük çoğunluğu Şam’ın varoşlarına yerleşen Golan Türkleri 30-40 
bine yakın nüfusları ve dil ve kültürlerine bağlı kalışlarıyla dikkat çekmektedirler. Zorla 
yurtlarından koparılan bu insanlar 41 yıldır köylerine geri dönecekleri günü beklemekteler. 
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lerinin edebî eser yaratamamalarının veya hemen yanı başındaki Türkiye Türk 
edebiyatına eklemlenememelerinin sebebi, Türkçe matbuatın yasaklanmış olma-
sıdır. Bu yasak Suriye’de bir Türkmen yazılı edebiyatının oluşmasını engellemiş, 
kültür aktarımını da zorlaştırmıştır.

Suriye’de yazılı, belirgin bir Türk edebiyatının varlığından söz edilemese de, 
bu sahada Türklük biliminin çalışma alanı içine dâhil olabilecek birtakım faaliyet-
leri görmekteyiz. Bu faaliyetleri dört başlık altında değerlendireceğiz:

2.1. Gazeteler ve dergiler
1922-1936 yılları arasında Fransızların da teşvikiyle bazı gazete ve dergilerin 

Arap harfleriyle Türkçe olarak basıldığını görüyoruz. 
İlk olarak Halep’te 1922’de, “Doğru Yol” gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. 

1929 sonuna kadar yayınlanabilen bu gazete, “Yüzellilikler”den olan Refik Halit, 
Hasan Sadık ve Celal Kadri tarafından çıkarılır. 

Daha sonra yine Halep’te “Vahdet Gazetesi” ve haftalık “Yeni Mecmua” 
yayınlanmış ve bu dergi “Yeni Gün” adını alarak 1936’ya kadar yayın hayatına 
devam etmiştir. 

Hatay’ın bağımsızlığını kazanması ve Türkiye’nin bir ili olmasının ardından 
Suriye’de her türlü Türkçe yayın yasaklanmıştır (Gömeç 2003, 381). Bu yasa-
ğın hemen ardından Suriye’nin bölgedeki Türk varlığını Araplaştırma faaliyet-
leri başlamıştır. Bugün özellikle Halep şehri soyadları Türkçe olan ve tek kelime 
Türkçe bilmeyen insanlarla doludur.

2.2. Cönkler ve defterler
Suriye’de 1945’lerden sonra okuryazar Türkmenler arasında sürdürülen ya-

zılı Türkçe, Arap harfleri ile yazılan cönk diyebileceğimiz yazmalar ile Küçük 
Molla’nın şiirlerinin yer aldığı defterlerden ibarettir. Cönkler ve defterler daha 
çok Halep şehri ve civarında yaşayan Türkmenler arasında yaygındır.

2.2.1. Cönkler
Bilindiği gibi cönkler Türk halk şiirinin en önemli kaynaklarındır. Halep ve 

civarında yaşayan Türkmenler arasında cönklerin fonksiyonunu üstlenmiş def-
terlerin tutulduğunu ve bunların çeşitli toplantılarda topluluk içinde okunduğunu 
görmekteyiz. Bunların içinde klasik bir cönkte bulunan hemen her türlü bilgi yer 
alabilmektedir. Daha çok yaşlı kimselerde bulunan bu cönklerin belli bir şekli 
yoktur. Defterlerde Karacaoğlan, Seyrani ve Erzurumlu Emrah gibi Anadolu sa-
hasının ünlü şairlerinin şiirlerine az da olsa rastlanabilmektedir. Hacı Hoca, Ali 
Hoca, Kör Abbud, Aşık Hasan vb. gibi şairlerin şiirleri bu defterlerle günümüze 
taşınabilmiştir. Bunlardan Hacı Hoca ve Abbud üzerinde kısaca duracağız.
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2.2.1.1. Hacı Hoca (1849-1939)
Hacı Hoca Halep ve civarında en çok tanınan halk şairidir. Sözünü ettiğimiz 

cönklerden birinde onunla ilgili şu bilgileri bulmaktayız. 
“Halk şairlerinden âşık Hacı, hocalığı da bulunduğu için Hacı Hoca denilmiş-

tir. Babasının adının Ali olduğu rivayettendir. Bütün familyasına Hacı Uşağı denil-
diğinden kendisi de Hacı Oğlu Hacı Hoca diye şöhret bulmuş ketebelenmiştir. 

Bu zat Elbeğli aşiretinin Yerenli oymağından olup Carablus kazasına tabi 
Çobanbeğ nahiyesinin Kalkum köyünde mukim idi. 1939 yılı Temmuz içerisinde 
90 yaşında olarak vefat etmiştir… Hacı Hocanın uzun destanları ve birçok şiirleri 
var idi. Fakat ne yazık zabt edilememiş olduğundan kısm-ı azamı ebediyete gö-
mülerek yok olmuştur. Yalnız ben bildiğim destan ve şiirlerinin bazısını şu ufacık 
defterime yazıyorum.”

“Nic’oldu” redifli 27 dörtlükten oluşan bir destanı, Hacı Hoca’nın en tanın-
mış şiiridir. Bu şiir, Osmanlı Devleti’nin arkasında bıraktığı Türklerin ruh hâllerini 
yansıtan mesajlar taşımasından dolayı yüz yıla yakın bir zamandır unutulmamıştır.

Kulağa sözümü al Osman oğlu
Senden evvel tahta geçen nic’oldu
Her biri devrinde kırdı küffarı
İslâm diyarını açan nic’oldu

Riyaset tahtına avâm oturdu
Hürriyet diyerek kanun getirdi
Bütün millet doğru yolu yitirdi
Şeriat kapısını açan nic’oldu

Gemilerin denizlerde yüzerdi
Ser kâtipler Hatt-ı Hümâyun yazardı
Ecnebiler satvetinden bezerdi
Kılıncın üst başa asan nic’oldu

Dîn-i İslâm milleti çekmekte âhı
Ashâb-ı şüheda giydi siyahı
Gönder arslanını âlem-penâhı
Hayrın kapusın açan nic’oldu

Kışlalarda kırmızı fesler oynardı
Matbahlarda dürlü taam kaynardı
Çok yaşa sesinden dağlar inlerdi
Hani o ihtişam unvan nic’oldu

Din îman sahibi şaştı bîçâre
Ehl-i küffâr elinde kaldı esâre
Lütf-ı Haktan özge yoktur mudâre
Din yolunda sâhip-kırân nic’oldu

Hükmün geçerdi karaya ağa
Hicaza Yemene Şama Iraka
Kafkasa Gürcüye denize dağa
Hani Urum eli Fizan nic’oldu

Bu dünyada kimse kalmaz payidar
Gerek mümin olsun gerekse küffar
El mülkü lillehi vahidül kahhar
Hâtimül enbiyâ zişân nic’oldu (1918)

Sekiz ordu silah-endâz dururdu
Denizde karada hükmün yürürdü
Ecnebi düşmanlar harac verirdi
Hani o saltanat ü şan nic’oldu

Hani o odalardan doğan yıldızlar
Suna boylu gibi gelinlik kızlar
Her yürekde şimdi bir acı sızlar
Bu ne yaman derttir dermân nic’oldu
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Ülkelerin pay pay oldu küffâra
İngiliz Fransız Yunan Bulgar’a
Bütün teslim ettin çıktın kenara
Hani Yıldız hani Çırağan nic’oldu

Her zaman el pençe duran karşında
Birer beğlik kurmuş yanı başında
Baykuşlar ötüyor ocak daşında
Hani sürdüğün devran nic’oldu

Sene bin üç yüz kırkına geldi
Takdîr-i mukadder yerini buldu
Osmanlı devleti münkariz oldu
Bozuldu o şöhret ü şân nic’oldu

İsm-i Hacı Hoca kelamı tamam
Olduğu cemaate dururdu imam
Hıfz etmiş Kurânı ederdi Hitâm
Âl’osman misali Hocam nic’oldu

2.2.1.2. Abbud (1916-1987)
Kör Abbud lakabıyla tanınan bir halk şairidir. Abbud mahlasını kullandığı 

şiirlerinde dostluk, vefa, dünyanın fâniliği ve mizahi unsurlar öne çıkmaktadır. 
Elimizdeki 22 şiirinden geleneği iyi bilen, güçlü bir şair olduğu anlaşılmaktadır. 

Kamil olan kamil bilir gendini
Cahil sohbetine girme ha girme
Vurur ikiliğin yıkar bendini
Gapılara kilit sürme ha sürme

Bir gapı açılmış girdim içeri
Dediler hoş geldin getme gel beri
Dedim birlik var mı dediler tam yeri
Dediler ikrarın gırma ha gırma

Aç gönül gapısın dost olan girsin
Dargınlık gırgınlık bir yana dursun
Birleşsin gönüller el ele versin
Fitnelere meydan verme ha verme

Abbud der ezelden vardır ikrarım
Hacıya hocaya nedir zararım
Hamlar şeyle dursun olgun ararım
Varsa gusurlarım gelme ha gelme

Aradım gendimi gendimde buldum
Tümleşdim dostumla dostça dost oldum
Cahil sohbetinden hemen rest oldum
Ordan ötesini sorma ha sorma

2.2.2. Defterler
Cönklerden ayrı değerlendirdiğimiz oldukça hacimli iki defter tespit ettik. 

Bu defterler Küçük Molla isimli bir şaire aittir. 

2.2.2.1. Küçük Molla ve eserleri (1886-1982)
Suriye Türkmenleri arasında “Küçük Mulla” (kısa boylu olmasından dolayı 

bu lakabı almıştır) olarak ünlenmiş olan Şeyh Muhammed, 1886 yılında Hatay’ın 
Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba köyünde doğmuş, 1982’de Halep’e bağlı Bab ka-
sabasında vefat etmiştir. 
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Hacı Mahmut Efendi adlı bir zatın yanında 16 yıl kadar İslâmî ilimler öğ-
renmiştir. Daha sonra hocasının izniyle köylerde imamlık yapmaya başlamıştır 
(Bolat ty, 4). 1945’lerde Suriye’ye taşınmış, Türkmen köylerinde çocuklara dinî 
eğitim vermeye başlamış, kendi tarz ve üslubunda Türkçe didaktik şiirler yaz-
mıştır. Şiirler, edebî kıymetleri az olsa da, yasaklı olduğu dönemde Türkçenin 
Suriye’de canlı tutulması noktasında önem arz eder. 

Küçük Molla’nın Halep’te yaşadığı yaklaşık 50 yıllık sürede yazdığı şiirler 
elden ele dolaşarak okunmuş ve beğenilenler sık sık kopya edilmiştir. Şiirler her 
ne kadar konuşma diliyle kaleme alınmış olsalar da, Halep ve çevresinde Türkçe-
nin yazılı metin numuneleri olması bakımından değerlidirler. 

Molla’nın şiirleri iki defterde toplanmıştır. Bunlardan birinci defter 325, 
ikinci defter 276 toplam 601 varak, yaklaşık 1200 sayfadır. Birinci defterde 62, 
ikinci defterde ise 9 şiir vardır. Toplamda 71 şiir etmektedir. Bu şiirlerin dörtlük 
sayıları 5 bini aşmaktadır. 

Tamamında nazım birimi dörtlük olan şiirler farklı sayılarda dörtlükten 
oluşmaktadır. Örneğin 7. şiir 1200’den fazla dörtlükten oluşmaktayken 9. şiir 16 
dörtlükten oluşmaktadır. Bütün şiirlerin sonunda “Küççük Monlâ, Monla, Monlâ 
Kemteri, Günahkâr Monla” mahlaslarından biri kullanılmıştır.

Şiirlere “birinci nazım”, “bu dahi yedinci kaside”, “yigirmi beşinci kaside”, 
“kırk ikinci kasîde: anaların davası yani oğul davaları beyân olunur”, “kırk altıncı 
kasîde: komşuların haklarını beyân ider”, “başka nazımdır” gibi başlıklar veril-
miştir.

Şiirlerde koşma tarzının kafiye örgüsüne riayet edilmiş olmakla birlikte, 
bunların dörtlük ve hece sayılarına bakıldığında klasik anlamda koşma şekline 
uymadığını görürüz. Her ne kadar şair tarafından şiirlere “kaside” denmiş olsa 
da şiirlerin şekil ve muhteva bakımından kasideyle ilgisi yoktur. Kaside ve bu 
şiirlerle yalnızca hacim ilgisi kurmak mümkündür.

Küçük Molla’nın iki defterde toplanmış olan 71 şiiri, doğrudan veya dolay-
lı olarak dinî içeriklidir. Şiirlerde Allah korkusu, her iki cihanda mutlu olmanın 
yolları, bu dünyanın geçiciliği, dini gereğince yaşama, peygamber sevgisi, İslami 
ahlakı sosyal yaşantıya tatbik gibi konuların yanında sigaranın zararları, komşu, 
ana-baba hakkı, hayvan hakları, zamanın siyasal görüşlerine tepki vb. sosyal ko-
nular da işlenmiştir. 

Şeklen koşma tarzına yaklaşan bu şiirleri tür olarak değerlendirdiğimizde 
Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı dairesindeki “nasihatnâme, münâcat” türlerinde 
olduklarını görürüz. 

Esir olduk firenklerin elinde
Serçe gibi pençesinde kolunda
Zikrullah yok hiç kimsenin dilinde
Hak meclisi hiç görünmez orada
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2.3. Sözlü edebiyat
Türkmenler arasında sözlü edebiyat ürünlerinden hemen her tür için örnek 

bulmak mümkündür. Ancak bunlardan bazıları oldukça azalmış durumda. Son 
yıllarda teknolojik imkânların artmasıyla Türkiye televizyonlarının izlenmesi ve 
anlatmaya dayalı bazı türlerin (efsane, masal, hikâye gibi) baskın kültürce “hu-
rafat” olarak nitelenmesi sözlü ürünlerin bazılarının kaybolmasına neden olmuş 
görünüyor. Bunun yanında özellikle konuşma dilini canlı tutan bir tür olarak ata-
sözleri ve deyimlerin korunduğu görülmektedir:

Yüz berkliğinin karın tokluna faydası var. / Olduğu gün çat, pat; olmadığı 
gün aç yat. / Kurnaz tilki kuyruğundan bellidir. / Dört nal çokluk yaya kalır. / En 
doğru yol komşunun arkasından gitmektir. / Şeyhin külllahı, hocanın sarığını yu-
tar. / Arının peteğini kurdalamayan sokulmaz. / Keçisini elinnen doğurtmayanın 
oğlağı olmaz. / Kedinin kanadı olsaydı, kuşun adı bile kalmazdı. / Aslanın erkeği 
gancığı olmaz. / At kulağından itlere semer çekmek (deyim). / Öksüz olan göbe-
ğini eliylen keser. / (yürek yoksa)İki atla yiğit olunmaz. / Kelin melhemi olsa, ba-
şına sürter. / Şöfer, şurta, şarmutadan dost olmaz./ Çarşı iti yoz beklemez (şehirli 
olan köy işiyle uğraşamaz, mesela sürü gütmez). / Eşşeğini övmeyen çerçi var mı? 
/ Kimse ayranına ekşi, cacığına kıllı demez./ Bir gaş, bir göz; gerisi söz (istenecek 
kız için söylenir). / Az eş, uz eş; behey mel’un boyunca eş. / Evde aş bişiremez, 
elde şıllık bişirmeye gider.

Taşınması ve aktarılması kolay olan mâniler de Türkmenler arasında canlı 
olarak yaşatılan sözlü edebiyat ürünlerindendir. Halep’te mâninin yanında genel 
bir anlam taşıyan “cor” kelimesi kullanılırken Golan (Colan) Türkmenleri mânile-
re “yır” ezgili şekilde mâni söylemeye de “yır yırramak” demektedirler. 

Ağaçlar kölgelendi
Güzeller sürmelendi
He güzelden bir öpüş
Yüregim tezzelendi

Gurban olayım sene 
Gösder boyunu bene
Tulugımız yagımız
Uymaç edeyim sene

Garşıda gavın yeller
Yanna getsem ne deller
Oturuksam yesemdim
Bu bunu sevdi deller

Ekmek yapdım terredim 
Güne çıkdım parradım
Garşıda gardaş gelyer
Goca gurban bağladım (Erol 2009, 57-58)

2.4. Son dönem Türkoloji çalışmaları (Yayınlar ve üniversitelerdeki 
Türkoloji bölümleri ve internet blogları)

2000’li yıllara gelene kadar Türkçe matbuatın yasak olduğu bir ortamda, ya-
zılı edebiyatın gelişmesi, sanatsal değer taşıyan numunelerin olması beklenemez. 
Bu durum Suriye - Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başladığı 2000’li yıllara 
kadar sürmüştür. 2000’li yıllardan sonra Türkoloji faaliyetlerine rastlamaktayız. 
Eli kalem tutan bazı Türkmenler edebiyattan önce Türkmenlere kimliklerini ha-
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tırlatacak, bir uyanış yaratabilecek özellikte tercüme ve telif yayınlara yönelmiş-
lerdir. Ancak bunlar Arapçadır. Bir örnek dışında henüz Türkçe yayın yasağının 
kalktığını gösterecek çalışmalar yoktur. 

Yasağın kalktığını bir an düşünsek bile hangi alfabe ile yayın yapılacağı me-
selesi karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Türkmen halkının yaşadığı olayların ya-
rattığı çekingenlik de aşılabilecek gibi görünmüyor. 

Az sayıdaki yayın çalışmalarından haberdar olduklarımız şunlardır:

2.4.1.Yayınlar
Emin Ağa, Mahmud (2008), Muhtaratu Mine’l-Şiir El-Türkiyye, El-Kadim 

ve’l-Muasır, Dımışk. Çeşitli kaynaklardan derlenen bu çalışma eski ve yeni Türk 
şiiri örneklerinin tercümesidir.

Emin Ağa Mahmud (2008), Türkmen Çırpıntıları (Nabazatü’n-Türkmâniy-
ye), Lazkiye. Bayır-Bucak Türkmenlerinden olan şair bu eserde şiirlerini Arapça 
ve Türkçe olarak (Latin) olarak yayınlamıştır. Sanatsal yönü zayıf olsa bile, ge-
rek Latin harfli Türkçe, gerekse modern Türkmen şiirinin ilk örneği olması bakı-
mından önemli bir eserdir. Şiirler arasında mâni formunda şiirler yer almaktadır: 
Leyminin rengi yeşil / Parlıyor ışıl ışıl / Yeşillik derde derman / Açıl gizlerim açıl 
(Emin Ağa 2008: 113).

Hamdi, Ahmed (2006), El-Oğuz El- Türkman, Dımışk. Bu eser Faruk Sü-
mer’in Oğuzlar kitabının Arapçaya tercümesidir.

Iyd, Muhammed Hayr (2004), Uyunu’l-zaman Limen Sekenü’l-Colan Min 
Aşairi’t-Türkman, Dımışk. Colan Türkmenleri üzerine yazılmış telif bir eserdir.

Şabani, Hişam (2006), Ahbaru İmbaratoriyyetü’l Gök Türk Min Meseletü 
Tonyukuk, Dımışk. Orhun Yazıtlarından Tonyukuk yazıtının Arapçaya tercüme-
sidir.

Türkmani, Usame Ahmed (2007), Tarihü’l-Etrak ve’t-Türkman, Humus. Ge-
nel Türk tarihi hakkında Arapça olarak yazılmış bir eserdir. Mevcut eserler içinde 
en akademik çalışmadır.

Bu kitapta yer alan şiirlerin birinde geçen “Bayır Bucak dağları / Denizle 
mutlu yaşar / Türkmenlerin kalpleri / Arap hissiyle coşar” (Emin Ağa 2008, 159) 
dizeleri bu ilk Türkmen edebiyatı numunesinin hangi şartlarda yayınlandığını an-
latmaya yeter.

2.4.2.Üniversiteler
Bu yayınlardan başka Türk dili ve edebiyatının eğitiminin Suriye’de verilme-

ye başlanması, normalleşen ilişkilerin ardından Türkoloji adına atılan önemli bir 
adımdır. Bugün Halep Üniversitesinde Türkiye’deki benzerleriyle paralel müfre-
datla Türkçe eğitim yapılan “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” kurulmuştur. Şam 
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ve Idlip Üniversitelerinde bölüm açma faaliyetleri yürütülmektedir. Yine ilkinin 
Halep Üniversitesinde açıldığı Türkçe kursları pek çok kente üniversiteler bünye-
sinde açılmış durumdadır. 

2.4.3.İnternet blokları
Çağın en önemli haberleşme aracı durumuna gelen internet, birtakım kısıtla-

malara rağmen Suriye’de Türkmen gençleri arasında da oldukça yaygınlaşmış du-
rumdadır. Kimlik konusunda vurgu yapan onlarca internet siteleri oluşturulmuş, 
tarih ve kültüre dair konular bu sitelerde işlenir duruma gelmiştir. 

Bu sitelerden bazıları şunlardır:
www.turkmensitesi.com/suriye_turkmenleri.html
www.turkmenstudents.com/latin/modules/.../article.php?...68
www.turkmens.com/Suria.html
suriyeturkmenleri.wordpress.com
halapturkmen.blogcu.com/suriye-turkmenleri.../6107574

Sonuç
Bin yıldır Türklere yurt olan Suriye sınırları içinde bugün bir milyondan faz-

la Türkmen yaşamaktadır. 1940 ve 2000’li yıllar arasında her türlü baskıya rağ-
men bu nüfusun büyük çoğunluğu henüz Türkçeyi unutmamıştır. Sözlü edebiyat 
numuneleri halk arasında hâlâ yaşamaktadır. Yeni bir döneme girilen bugünlerde 
kimlik arayışları ve yazılı bir edebiyat oluşturma konusunda küçük de olsa hare-
ketlenmeler görülmektedir. 

Bugüne kadar göz ardı edilen Türkmen varlığının kültürel anlamda kendile-
rini ifade edebilecekleri ortamların oluşturulması noktasında, Türkiye ve Suriye 
hükümetleri arasında gelişen sıcak ilişkilerden istifade edilmelidir. Bu bağlamda, 
Suriye Türkmenlerinin dernekleşmede ve eğitim konusunda Türkiye’den bekle-
dikleri desteğe kulak verilmelidir. 
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TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU DESTANI

Asuman GÜNEŞ*

Giriş
Birtakım ortak özelliklere sahip oluş; insanları, toplulukları, halkları birbiri-

ne yaklaştırma, dayanışmayı sağlama açısından önemlidir; ancak bu ortak özel-
liklerin varlığından haberdar olunması şarttır, çünkü bazı nedenlerle insanların, 
halkların sahip oldukları bu özelliklerin bilinmesi engellenmektedir. 

Türk dünyasının da ortak özelliklerinden biri sözlü edebî ürünlerdir. Mito-
loji, destan, masal, türkü gibi sözlü edebî ürünler; Türk toplumları arasında aynı 
kaynaktan çıkmış, ama zaman içerisinde oluşmuş coğrafi, tarihî, sosyokültürel 
farklılıklar nedeniyle birtakım değişikliklere uğramıştır. 

Bu çalışmadaki amacımız tarihî-coğrafi Fin metodu gibi geçerliliği tartışma-
lı, yayılmacı bir kuramın varlığını ileri sürmek değil, tarih öncesinde tek bir mer-
kezden (Orta Asya’dan) dünyanın birçok bölgesine dağılmış olan bir halkın ortak 
belleğinin ürünlerini göstermektir. Nitekim yayılmacı bir kuram doğrultusunda 
düşünülürse Dede Korkut, Oğuz Kağan, Köroğlu ve Nasrettin Hoca gibi Türk 
kültürüne ait unsurlara Avrupa’nın, Amerika’nın, Afrika’nın, Uzak Doğu’nun çe-
şitli halkları arasında da rastlanılması gerekirdi. Günümüzün gelişmiş, sınırsız ile-
tişim olanakları sayesinde bu elbette mümkündür, ancak biz burada sahiplenilmiş 
kültürel unsurlardan söz etmekteyiz. Örneğin Türk çocuklarının dağarcığında da 
Kül Kedisi Sinderella masalı vardır, ancak onun bir Keloğlan masalı gibi kendi 
topraklarından doğmadığını bilir. Elbette her halkın kendine ait bir sözlü edebiyat 
geleneği bulunmaktadır. Farklı halklar arasında benzer sözlü edebiyat ürünleri de 
bulunabilir. Nitekim hepsinin ortak bir özelliği vardır: insan olmak ve benzer ihti-
yaçlar içinde bulunmak. Yani benzer şartlar, birbiriyle hiç ilgisi olmayan toplum-
lar arasında benzer sözlü edebiyat ürünlerinin meydana gelmesini sağlayabilir. 
Örneğin Avrupa’nın Kırmızı Başlıklı Kız masalının benzeriyle Araplarda farklı 
bir adla karşılaşabiliriz.

* Dr., Gazi Üniversitesi. 
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Köroğlu Destanı
Köroğlu Destanı, uzun asırlar ötesinden günümüze ulaşan ve hâlâ anlatım 

geleneğindeki yerini koruyan ünlü bir destanımızdır. Hemen bütün Türk dünya-
sında ve Türklerle uzun asırlar beraber yaşamış milletlerin hayatında derin izler 
bırakmış olan Köroğlu Destanı, destani bir eser olmasının yanı sıra, geçmişi taşı-
yan abidevi bir kıymete de sahiptir. Bugün bile, anlatıldığı coğrafi alanın genişliği 
dikkate alınınca, Türkler arasındaki kültür bütünlüğünü göstermesi bakımından 
önemi daha iyi anlaşılır.

Dursun Yıldırım, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş saha içinde 
sözlü destan anlatım geleneğinde yaşamakta olan Köroğlu Destanı varyantlarının, 
iki versiyon etrafında toplandığını belirtir: Batı versiyonu ve Orta Asya (Doğu) 
versiyonu. Köroğlu Destanı’nın Batı versiyonuna Azerbaycan, Anadolu, Balkan 
ve çevre Türk yerleşim sahalarında yer alan Türk varyantlarıyla Gürcü, Ermeni 
ve diğer etnik grupların, milletlerin hayatında yer alan varyantlar dâhildir. Orta 
Asya (Doğu) versiyonu Türkmen, Özbek, Karakalpak, Kazak, Kırgız, Uygur 
Türklerine ait varyantlar ile Tacik ve Buhara Arapları arasında dolaşan Arapça, 
Tacikçe varyantları kapsar. Afganistan Türkleri arasında dolaşan Köroğlu Desta-
nı varyantları da, Orta Asya versiyonuna dâhildir (Yıldırım 1998, 169). Köroğlu 
Destanı İdil-Ural sahasında Kazan, Tobol ve Başkurt Türkleri arasında da bilin-
mektedir. Batı versiyonunda Gagavuz ve Kırım varyantlarını da görmekteyiz. Ay-
rıca Köroğlu Destanı Kafkas kavimlerinden Abazalar ve Kumuklar tarafından da 
bilinmektedir. 

Köroğlu Destanı’nın yüzü aşkın kolu bulunmaktadır. Destan anlatıcıları, 
Köroğlu Destanı’nın 366, 700 veya 777 kolu olduğunu rivayet etmektedirler. 
Farklı Türk boylarına mensup destan anlatıcılarının repertuarlarında, Köroğlu 
Destanı özel bir yer tutar. Destanın Anadolu sahasından on beş kolu derlenmiştir. 
Behçet Mahir’den derlenen bu kollardan bazıları daha önce bir kısım araştırı-
cılarca başka âşıklardan da derlenip yayımlanmıştır. Azerbaycan’dan tespit edi-
len Köroğlu kolu sayısı on yedidir. Ermeniler arasında destanın on dört kolunun 
mevcut olduğu kaydedilmektedir. Destanın Türkistan’da Kazaklar arasında altmış 
iki, Özbek ve Karakalpaklarda ise kırk üç kolu olduğu belirtiliyorsa da bu kollar 
henüz yayımlanmadığı için, müstakil kol mu; yoksa adları farklı muhtevası aynı 
destanlar mı olduğunu tespit etmek şimdilik güç görünmektedir. Destanın Türkis-
tan varyantları içinde şimdiye kadar yayımlanan en zengin kol sayısı Türkmenis-
tan varyantlarıdır. Hoca Ahmed Yesevî Üniversitesine Yardım Vakfı tarafından 
yayımlanan bu Köroğlu Destanı otuz koldan oluşur (Özkan 1997, 224).

Köroğlu Destanı’nın teşekkül ettiği devir hakkında çeşitli görüşler vardır an-
cak, bu konuda yapılan araştırmaların kabul edilebilir sonuçlara ulaştığını söyle-
mek güçtür.

Mustafa Arslan, Köroğlu rivayetlerinin ortaya çıktığı yer, zaman ve çekirdek 
olaylar hakkında ileri sürülen düşünceleri iki ana grupta toplamanın mümkün ol-
duğunu ifade eder:
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Birinci grup araştırıcılara göre; Köroğlu Destanı, XVI. yüzyılda Anadolu, 
Azerbaycan ve Kafkasya bölgesinde, Celâlî isyanları zamanında, bir Celâlî reisi 
etrafında teşekkül etmiş ve sözlü gelenek temsilcileri vasıtasıyla değişerek geniş 
bir sahaya yayılmıştır. 

İkinci gruba göre ise; Köroğlu Destanı, XVI. yüzyıldan çok daha önce, 
İran-Turan mücadeleleri zamanında Orta Asya’da teşekkül etmiş, sözlü gelenek 
temsilcileri ve göçler vasıtasıyla yayılarak yeni epizotlar, yeni kahramanlarla de-
ğişmiş ve zenginleşmiştir (Arslan 1997, 40).

Mustafa Akdağ’ın tespit etmiş olduğu, Başbakanlık Arşivine ait “Mühim-
me Defterleri”ndeki “iki yüzden ziyade adam katledüp ve Müslümanların emred 
oğlanlarını çektiği” gibi kayıtlara dayanarak Pertev Naili Boratav, Köroğlu Des-
tanı’nın XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyıl başlarında yaşamış Köroğlu adında 
bir eşkıya etrafında teşekkül ettiğini ifade etmektedir (Boratav 1991, 238). Buna 
karşılık Zeki Velidî Togan, Köroğlu’yu 7-8. asırlarda Türkmenistan’da Cürcan 
mıntıkasında yaşayan Sol-Türkmen beyleriyle birleştirir ve bu sülâlenin, Emevî 
kumandanı Yezid bin Mühelleb tarafından imha edildiğini ifade eder (Togan 
1931, 41). Fuat Köprülü de, Köroğlu Destanı’nı Göktürk devrine mensup ikinci 
derecedeki menkıbeler içinde değerlendirir ve İran-Oğuz (Türkmen) mücadelele-
rinin bir hatırası olarak İslâmiyetten evvel meydana getirildiğini belirtir (Köprülü 
1981, 58). M. Fahrettin Kırzıoğlu, Köroğlu’nun Celâlî isyanlarından çok daha ev-
vel “Afşar taifesine mensup Hüsrev Sultan Köroğlu” adıyla kayıtlı meşhur emir-
lerden biri olduğunu ileri sürer. Avşar ve Dulkadırlu boylarının yedişer oymağa 
ayrıldıklarını ve her birinde “Koroğlu / Köroğlu” adlı birer oymak bulunduğunu 
da zikreden araştırıcı, destanî kahraman Köroğlu’nun da Timur’dan önce yaşamış 
olduğunu ifade eder (Kırzıoğlu 1968, 356). Dursun Yıldırım da, destanın, Orta 
Asya’dan Anadolu’ya doğru yapılan göçler sırasında, hem çatısı, hem muhtevası 
ve hem de kahramanlarının, zamanın ve yeni coğrafyanın, yeni medeniyet sahası-
nın tesirleriyle muayyen değişikliklere uğradığını; fakat bu değişikliklerin hiçbir 
zaman efsanevî kahraman “Köroğlu Han”ı bir eşkıya veya Celâlî reisi ile eşleş-
tirmemize cevaz verecek durumda olmadığını ifade eder. Araştırıcı, ileri sürülen 
delillerle, yani tarihî vesikalardaki şahıslarla destan anlatım geleneğinde yarattı-
ğı paralellikleri hakikatmiş gibi değerlendirmenin, bir edebî tür olarak destanın 
mantığı ile bağdaşmayacağını da belirtmektedir (Yıldırım 1998, 176).

İsa Özkan konuyla ilgili olarak şunları ifade etmiştir: 
“XVI. yüzyıldaki tarihî kaynaklarda birkaç cümle ile adı geçen Köroğlu, 

memleketi yakıp yıkan, evler basan bir kimse iken nasıl olup da kısa sürede millî 
bir destan kahramanı hâline gelmiştir? Celâliler, Anadolu’da huzur ve asayişi 
bozdukları için resmî otoriteyle (padişah, han, bey) çatışmanın yanı sıra halka 
da zararlar vermişlerdir. Destan anlatıcıları ve dinleyicilerinin baskın, yağma ve 
haraç alma gibi meşru olmayan işler yapan böyle birini olumlu ve millî kahraman 
olarak sözlü gelenekte yaşatmasını mümkün göremiyoruz. Çünkü Türk boylarının 
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töresinde haksızlık ve eşkıyalığın onaylandığı durumlara rastlanmaz. Dolayısıyla 
Boratav’ın destan kahramanı Köroğlu’yu eşkıya gibi göstermesi pek çok bakım-
dan izaha muhtaçtır.” (Özkan 1997, 233)

Türkiye’de Köroğlu Destanı’na bağlı olarak anlatılan hikâyelerin, şiirlerin 
neşri, 19. asır sonlarında başlar. Taşbaskısı birtakım Köroğlu hikâyeleri yayımla-
nır. Cumhuriyet devrinde de çeşitli mecmua ve kitaplarda bazı rivayetler ve ona 
atfedilen şiirler neşredilir. 

Köroğlu Destanı’nın halk ağzından ilk derlemeleri, 19. asırda Orta Asya 
Türk boyları arasında dolaşan seyyahlar tarafından yapılmıştır. 19. asrın başların-
da İ. Şopen adlı bir seyyah, Azerbaycan’da bir âşığın ağzından dinlediği destanın 
mevzuunu, Rusçaya tercüme edip yayınlar. 1840 yıllarında Aleksandr Xodzko 
adlı Polonya asıllı bir Rus memuru, Azerbaycan ve Türkmen boyları arasında 
dolaşarak, on üç hikâyelik ilk mühim Köroğlu Destanı metnini tespit eder. Aynı 
yıllar içinde Rusçaya tercüme ederek bastırır. 

Köroğlu Destanı’nın halk arasından derlenmiş ilk Türkçe neşri, Kalıncarlı 
Mirbabaoğlu Hasan Molla tarafından yapılmıştır. 1870 yıllarında Kazak Yurt’la-
rında söylenen Köroğlu hikâyelerini derleyen Hasan Molla, bunları “Hikâyât-i 
Köroğlu Sultan” ve “Hikâyat-i Gayvazhan” adı ile Kazan’da neşreder. Bu hikâye-
lerin 1885-1915 yılları arasında çeşitli basımları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Türklerine ait dairenin en eski varyantlarından birisi, Ignacz Kunoş 
tarafından derlenmiş ve Radloff’un “Proben” adlı eserinin sekizinci cildinde ya-
yımlanmıştır. Bu ciltte Kunoş, 19. yüzyıla ait taş baskısı bir metin yayımlamıştır.

Destan anlatım geleneği içinde Köroğlu Destanı önemli bir yere sahiptir. 
“Köroğlu Destanı’nı anlatanlara Köroğlu Han adı verilir. Destan anlatıcıları, des-
tanları sözlü gelenekte boy farkı gözetmeksizin belli bir usul ve icra düzeni için-
de söylemişlerdir. Dolayısıyla Türkistan ile Azerbaycan ve Anadolu’da yüzyıllar 
içerisinde müstakil birer destan anlatım dili ve geleneği teşekkül etmiştir. Destan 
anlatıcıları ilden ile, obadan obaya, avıldan avıla dolaşarak son derece işlek, sa-
mimî ve canlı bir dille destanlar anlatmışlardır. Her biri, birer kültür taşıyıcısı 
olan âşıklar, bahşılar ve cıravlar halkın sosyal ve edebî ihtiyaçlarını karşılamışlar, 
ortak zevk ve anlayışı nesilden nesle aktarmışlar. Destan anlatıcıları bir taraftan 
halkı manevî yönden eğitmişler diğer taraftan da onların tepkilerini ve tavırları-
nı toplayarak eserlerine aksettirmişlerdir. Gelenek, kendi içinde devamlılığını ve 
kontrolünü bu yolla sağlamıştır.” (Özkan 1997, 225)

Bahşılar, manzum ve mensur karışık olan destanları, özellikle Köroğlu Des-
tanı’nı gösterişli bir şekilde dile getirirler. Bazen akşamdan gün ağarıncaya kadar, 
bazan birkaç gün boyunca dinleyiciler tarafından sevilen Köroğlu türkülerini ve 
diğer eserleri söylerler. Hemen hemen her zaman yanlarında bir veya iki müzisye-
nin çaldığı “dutar”, “gicyak” (dutardan daha küçük telli bir çalgı) veya “tuyduk” 
(nefesli bir çalgı, düdük) eşliğinde bu icra yerine getirilir. Asrımızda, Türkme-
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nistan sahasında “Pelvan Bagşı, Nazar Baga Bagşı, Cumamırat Ovaz, Pürlü Sarı, 
Saparov Bagşı, Babacan Bagşı, Gurbancuma oğlu, Boldumsazlı Palta Bagşı, Öv-
lüyagulı Bagşı Goçoğlu, Gurbandurdı Bagşı, Nedir Bagşı, Begenç Bagşı, Çerkez 
Babayev” gibi pek çok bahşı bulunmaktadır (Arslan 1997, 8).

Köroğlu Destanı’nın Batı versiyonu kollar hâlinde sözlü gelenekte yaşamak-
tadır; fakat Doğu versiyonunda Köroğlu’nun babasından, en küçük torunu Cihan-
gir’e kadar uzanan kolların yanı sıra müstakil dairelerin varlığı söz konusudur.

Destanlar, ortaya çıktıkları andan günümüze ulaşana kadar yaşadıkları uzun 
süreçte, tepeden yuvarlanırken her şeyi bünyesine katıp büyüyen bir kar topu mi-
sali, içinden geçtiği her kültürden, her anlatıcıdan, her dinleyiciden, her coğrafya-
dan bir parçayı bize sunmaktadır.

Destan anlatıcısı, öteden beri anlatılagelen destandaki motif, epizot ve tipleri, 
bunların taşıdığı anlamları, bilinçli veya bilinçsiz olarak kendi dünya görüşü doğ-
rultusunda anlatabilmekte, yaşadığı dönemin sosyal, siyasi, ekonomik, dinî vb. 
yapısını eserine yansıtabilmekte, ayrıca destanın anlatıldığı ortamın ve dinleyici 
kitlenin özelliklerine göre bu unsurları değiştirebilmektedir. Destan anlatıcısının 
bu gibi amaçlarla destan aralarında yer verdiği ara sözler bu bakımdan oldukça 
önemlidir. Anlatıcı kimi zaman açıklama ve öğretme, kimi zaman görüş, yorum 
ve eleştirilerini belirtme amacıyla ara sözlere başvurur (Başgöz 2001).

Sonuç
Ortak kültür değerlerimizin araştırılıp incelenmesi ve elde edilen sonuçların 

bilim, eğitim, siyaset alanlarına sunulması, Türk dünyasının geleceği açısından 
büyük önem taşımaktadır. Türk dünyasının ortak sözlü edebî değerlerinden biri 
olan Köroğlu Destanı’nın da incelenmesi bu bakımdan önemlidir. 

Türk topluluklarında yeni neslin bu değerlerden çok uzak ve habersiz yetiş-
tirildiği görülmektedir. Örneğin Kazakistanlı bir genç Köroğlu Destanı’nı bilme-
mektedir. Nitekim bu gençler, Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde kullanılan 
bazı ortak, benzer veya birtakım değişikliklere uğramış olsa da birbirini çağrış-
tıran kelimelerle karşılaştıklarında çok şaşırmakta ve bunun nedenini anlayama-
makta, açıklayamamaktadır. Çünkü tarih bilmemektedir. Hatta “Kazak Türkçesi” 
ifadesine tepki göstermektedir. Bu tepki, tarih bilmeyen Kazakistanlı bir genç 
için doğaldır aslında. Nitekim bu gençlerin çoğu ana dilleri olan Kazakçayı dahi 
bilmemektedir. Türkiye’yi akraba ülke olarak değil, sadece Tarkan’ın, Mustafa 
Sandal’ın memleketi olarak tanımaktadırlar. İşte ana dilin, Köroğlu Destanı gibi 
ortak sözlü edebî değerlerin öğretilmemesi, unutturulması, korunmaması bu top-
lulukları ve bu topluluklardaki yeni nesli birbirine yabancılaştırmaktadır.
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TOFA (KARAGAS) TÜRKLERİ VE DİLLERİ ÜZERİNE

Ali ILGIN*

Tofa Türkleri
Tofa Türkleri, 45-53 kuzey enlemlerinde ve 98 doğu boylamında Rusya 

Federasyonu’nun İrkutsk oblastında Nijneudinsk rayonuna bağlı Alıgcer, Nerha 
(Tof. Nirsa) ve Yukarı Gutara köylerinde toplu olarak yaşamaktadırlar. Yaptığımız 
gözlemlerde Tofaların anılan köylerin dışında Nijneudinsk rayonu ile Şumskiy 
(Uda II) ve Voznesenskiy köylerinde de dağınık olarak yaşadıkları tespit edilmiş-
tir. Bölge Doğu Sayan Dağları ile çevrilidir. En yüksek zirve olarak Podnebesniy 
(2938 m) ve Triangulyator (2881 m) tepeleri anılabilir. 

Tofa Türkleri ile ilgili ilk bilgiler 18. asrın sonlarına kadar uzanır. Bir doğa 
bilimci olan Peter S. Pallas, Tofa Türklerini 1788’de yazdığı Puteşestvie po raz-
liçnim mestam Rossiyskogo gosudarstva adlı eseriyle Karagas Tatarları olarak 
bilimsel literatüre kazandırmıştır. Daha sonraki çalışmalar M. A. Castren, V. Rad-
loff, N. F. Katanov, B. Petri, N. Dırenkova ve V. İ. Rassadin gibi önemli araştırı-
cıların kaleminden çıkmıştır. Bu isimler arasında Tofa Türkçesini çağdaş düzeyde 
inceleyen Rassadin’in ayrı bir yeri olduğunu vurgulamalıyım. Günümüzde ise 
Türkiye ve ABD’den genç araştırıcılar Tofa Türkleri ve dilleri üzerine çalışmala-
rını sürdürmektedirler.

Tofalar 1930 yılına kadar Karagaslar olarak anılmışlardır. Bu tarihten itiba-
ren Sovyet idaresince kendilerine Tofa/Tofalar biçiminde yeni bir etnonim adı 
verilmiştir. Tofaların kendi adlandırmaları ise To’fa, Tu’fa ve Tı’fa biçiminde kay-
dedilmiştir (Rassadin 2002, 183). Etnonim adı olarak Tofa, MS 4-6. asırlar arasın-
da Kuzeybatı Çin’de hüküm süren To-pa (Tabgaç) Devleti’nin adıyla ilişklidir.1 
Ekim Devriminden önce Kaş, Sarığ-Kaş, Çoğdu, Kara Çoğdu ve Çeptey olmak 
üzere beş boy hâlinde yaşayan Tofa Türkleri geleneksel konargöçer yaşam tarzına 
sahiplerdi. Tofalar 1927 yılında yerleşik düzene geçirilmişler, ardından yaşadık-
ları bölgeye de Tofalariya adı verilmiştir (Mel’nikova 1994).

* Dr., Türk Dil Kurumu.
1 Ünlü Sinoloji uzmanı W. Eberhard, Orhun Yazıtları’nda Tabgaçlar olarak geçen bu Türk 

boyunun, kültür ve menşei bakımından Türklerle ve Moğollarla ilişkili olduğunu dile 
getirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Eberhard 1943: 19-30.
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2010 nüfus sayımına göre Tofaların Rusya Federasyonu’ndaki toplam nüfu-
su sadece 762’dir. Köyde yaşayanların sayısı 664, şehirlerde yaşayanların sayısı 
ise 98’dir. 

Tofaların temel uğraşı alanı avcılık ve geyik besleyiciliğidir. Balık, samur, 
sincap, kızıl geyik ve dağ keçisi başlıca av hayvanlarıdır. Bunun dışında yerleşik 
düzene geçmeden önce toplayıcılık da temel uğraşı alanı olarak göze çarpar. Dağ 
kekiği ve zambak gibi bitkiler öne çıkan toplama bitkileridir. Öte yandan büyük 
baş hayvancılığı ve sebze yetiştiriciliği yerleşik düzene geçişin getirdiği bir uğraşı 
alanı olarak karşımıza çıkar (Mel’nikova 1994, 45). Sözlü edebiyat ürünlerinde 
Tofaların inanç sistemi Burkancılık ve Şamânizm iç içedir. Çarlık Rusyası’ndan 
itibaren başlayan misyonerlik faaliyetleri ve Sovyet döneminde Şamânizmin ta-
mamen yasaklanmasıyla Tofa Türklerinin geleneksel dinî inanışı önemli ölçüde 
zedelenmiştir. Tofa Türklerinin yaratılış efsanesi ise şöyledir: 

Çer Qańcɑːlı ça’salġan
Eŋ burun çü te coq bolġan. 

Buruŋġuː ödüreḳ u’ħup çorɑːn. 
Qonġaş, ɲumurhalɑːn. ɲumurhası ırlı 
bergen. ɲumurhasınıŋ suː a’ha bergeş, 
höl bolı bergen. Ke’ħi çer bolı bergen. 
Ińcɑːlı çer ça’salı bergen bolġan.

Dünya Nasıl Yaratıldı?
İlk başta hiçbir şey yokmuş. 

Önce ördek uçuyormuş. (Ördek) Kon-
duktan sonra yumurtlamış. Yumurtası 
kırılıvermiş. Yumurtasının suyu akın-
ca göl olmuş. Kabuğu ise yer olmuş. 
Böylece dünya yaratılmış.

Tofa Türkçesi
Tofa Türkçesi, Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında Uygur-Oğuz grubunun 

Uygur-Tukyu alt grubunda ele alınmıştır2 (Baskakov 2009, 187). Tofa Türkçesi, 
Tıva Özerk Cumhuriyeti’ndeki Tıvalar, Moğolistan’ın Kuzeybatı bölgesinde yer 
alan Tsengel Tıvaları yanında Duhalar ve Doğu Türkistan’daki Cungarya Tıvaları 
(Monçak veya Kök Monçak) ile hem etnik hem de dil açısından yakın akraba-
lık ilişkisi içindedir (Tenişev 2002, 600-660). Tofa Türkçesi için bir yazı sistemi 
oluşturulmasına rağmen, tarihsel süreç içinde yazı dili özelliğini kazanamamıştır. 
Dilin çeşitli özelliklerinin kodlandığı bir yazı dilinin bulunmayışı dilde çok bi-
çimliliğin hâkim olmasına yol açmıştır. Tofa Türkçesi günümüzde yaklaşık 30-40 
kişinin akıcı biçimde konuştuğu bir dildir.

2  Türk lehçelerinin tasnifinde Tofa Türkçesinin yeri ile ilgili başlıca görüşler ve Sibirya Türk 
lehçelerinin yeni bir tasnifi için bk. Ilgın 2011: § 0.2.
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Ses özellikleri
Tofa Türkçesi ünlüler bakımından diğer Türk lehçelerine göre hayli zengin-

dir. 25 ünlünün bulunduğu Tofa Türkçesinin ünlüler sistemi üç grupta ele alınmış-
tır. Tofa Türkçesinin ünlü sistemi ve IPA karşılıkları şöyledir:

TOFA IPA SES DEĞERİ
a ɑ Açık, arka, düz (postdorsal)
ɑː ɑː Uzun a
a’ ɑˁ Açık, arka, düz, gırtlaksı (faringal)
e ɛ Yarı açık, ön, düz
eː ɛː Uzun e
e’ ɛˁ Yarı açık, ön, düz, gırtlaksı
ä æ Açık e
äː æː Açık uzun e
ı ɯ Kapalı, arka, düz
ıː ɯː Uzun ı
ı’ ɯˁ Kapalı, arka, düz, gırtlaksı
i i Kapalı, ön, düz
iː iː Uzun i
i’ iˁ Kapalı, ön, düz, gırtlaksı
ĩ ĩ Kapalı, ön, düz, normalden daha kısa i
o ɔ Yarı açık, arka, yuvarlak
oː ɔː Uzun o
o’ ɔˁ Yarı açık, arka, yuvarlak, gırtlaksı
ö œ Yarı açık, ön, yuvarlak
öː œː Uzun ö
ö’ œˁ Yarı açık, ön, yuvarlak, gırtlaksı
u u Kapalı, arka, yuvarlak
uː uː Uzun u
u’ uˁ Kapalı, arka, yuvarlak, gırtlaksı
ü y Kapalı, ön, yuvarlak
üː yː Uzun ü
ü’ yˁ Kapalı, ön, yuvarlak, gırtlaksı
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1. Normal ünlüler: Bu grupta normal /i/’den daha kısa telaffuz edilen ve ke-
lime başında bulunmayan /ĩ/ ünlüsüyle birlikte dokuz ünlü bulunur: /a/, /e/, /ı/, /i/, 
/ĩ/, /o/, /ö/, /u/, /ü/. 

aŋşı ‘avcı’ < ET. aŋçı, ağ- ‘yükselmek, çıkmak’ < ET. ağ-, sannığ ‘hesaplı, 
sayılı’ < ET. sanlığ, emşî ‘doktor’ < ET. emçi, erdemnîg ‘usta, yetenekli’ < ET. 
erdemlig ‘erdemli’, ıraq ‘uzak’ < ET. ıraq, ıt- ‘göndermek, yollamak’ < ET. ıd ~ ıḍ-, 
qıl- ‘yapmak’ < ET. qıl-, bilig ‘bilgi’ < ET. bilig, in- ‘dağdan ovaya inmek’ < ET. in- 
‘inmek’, oruq ‘yol; çizgi’ < ET. oruḳ, olur- ~ olır- ‘oturmak’ < ET. olur- ‘oturmak, 
tahta oturmak, ölür- ‘öldürmek’ < ET. ölür-, törü- ‘doğmak, yaratılmak’ < ET. törü-, 
buluŋ ‘köşe’ < ET. buluŋ, udu- ‘uyumak’ < ET. udu ~ uḍu-, ülüg ‘pay, hisse’ < ET. 
ülüg, ḳüştüg ‘güçlü’ < ET. ḳüçlüg.3

2. Gırtlaksı (faringal) ünlüler: Genel Türkçeden farklı olarak Tıva, Duha ve 
Sarı Uygur Türkçelerinde de görülen gırtlaksı ünlülerin sayısı Tofa Türkçesinde se-
kizdir. Fonem değerine sahip olan gırtlaksı ünlüler sadece kelimenin birinci hece-
sinde bulunur. Ana Türkçede normal ünlüler, Tofa Türkçesindeki gırtlaksı ünlülere 
tekabül eder. Rus literatüründe ( ъ ) işaretiyle belirtilen gırtlaksı ünlüler bu çalışma-
da ( ‘ ) işaretiyle gösterilmiştir: /a’/, /e’/, /ı’/, /i’/, /o’/, /ö’/, /u’/, /ü’/.

a’ş- ‘açmak’ < ET. aç-, a’ttığ ‘atlı, süvari’ < ET. atlığ, e’ḳḳî ‘iyi, iyilik’ < ET. 
edgü, ḳe’ş- ‘geçmek’ < ET. ḳeç-, bı’ş- ‘biçmek’ < ET. bıç-, ı’sır- ‘ısırmak’ < ET. ısır-
, i’sig ‘sıcak’ < ET. isig, i’he ‘anne’ < ET. eḳe, o’t ‘ot’ < ET. ot, o’q ‘kurşun, fişek’ 
< ET. oq ‘ok’, çu’rt ‘oba, yurt; yer, arazi; iskelet’ < ET. yurt ‘yurt’, u’ş- ‘uçmak; 
düşmek, yıkılmak’ < ET. uç- ‘uçmak; vefat etmek’, tü’ħür- ‘düşürmek’ < ET. tüşür-.

3. Uzun ünlüler: Tofa Türkçesindeki uzun ünlüler çeşitli ses olayları sonucun-
da ortaya çıkmış ikincil uzunluğa sahip ünlülerdir. Genellikle iki ünlü arasındaki 
/ġ/, /ŋ/, /r/, /y/ ünsüzleri ile kısmen /ğ/ ünsüzünün erimesiyle oluşan uzun ünlülerin 
sayısı sekizdir: /ɑː/, /eː/, /ıː/, /iː/, /oː/, /öː/, /uː/, /üː/.

bîreː ‘her biri’ < ET. biregü, ɑːl ‘köy, oba’ < ET. ağıl, çɑː ‘savaş’ < ET. yağı 
‘düşman’, deːrî ‘gök, gökyüzü’ < ET. teŋri ‘gök, gökyüzü; Tanrı’, ɑːrı- ‘hastalanmak’ 
< ET. ağrı-, diːŋ ‘sincap’ < ET. teyeŋ, eːri ‘eğri, bükük’ < ET. eğri, ɲöːn ‘şişman’ < 
ET. yoğun ‘kalın’. 

Ünlü uyumu: Tofa Türkçesinde kalınlık-incelik ve düzlük - yuvarlaklık 
uyumları sistemlidir: qı’ştıq ‘kışlık’ < ET. qışlıq, çılġan- ‘yalanmak’ < ET. yalğan-, 
adır- ‘ayırmak’ < ET. adır- ~ aḍır-, ḳedîr- ‘giydirmek’, < ET. ḳeː dir- ~ ḳeːḍir-, 
dıŋna- ‘dinlemek’ < ET. tıŋla-, tö’hül- ‘dökülmek’ < ET. töḳül-, ündür- ‘büyütmek, 
yetiştirmek’ < ET. üntür-, ɲandır- ‘döndürmek’ < ET. yantur-, çı’tqır- ‘yatırmak’ < 
ET. yatğur-, sütḳürü ‘sütlü, çok süt veren’ (Tof. süt < ET. süːt), söːḳḳürü ‘bir deri bir 
kemik, cılız’ (Tof. söːḳ ‘kemik’ < ET. süŋüḳ) vb.

3  Eldeki çalışmada Eski Türkçe ile ilgili örnekler, Clauson 1972; Tofa Türkçesinden 
verilen örnekler Rassadin 1995; Tıva Türkçesinden verilen örnekler Ölmez 2007; Hakas 
Türkçesinden verilen örnekler Naskali vd. 2007; Saha Türkçesinden verilen Sleptsova 1972; 
Dolgancadan verilen örnekler Stachowski 1998 başlıklı çalışmalardan yararlanılmıştır.
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Ünlü değişmeleri: Eski Türkçenin ünlü sisteminin önemli ölçüde korunduğu 
Tofa Türkçesinde belli başlı ünlü değişmeleri şöyledir:

1. Eski Türkçe birinci hecedeki /a/ ünlüsü genellikle korunmuştur: adır- 
‘ayırmak’ < ET. adır- ~ aḍır-, a’rtış ‘ardıç’ < ET. artuç, barşa ‘bütün, hepsi’ 
< ET. barça, qa’tığ ‘sert, kaba’ < ET. qatığ, qa’ħiq ‘kaşık’ < ET. qaşıq, sa’hal 
‘sakal’ < ET. saqal, tanış- ‘tanışmak’ < ET. tanuş-. 

1.1. Eski Türkçede birinci hecedeki /a/ ünlüsü bir kısım örnekte /ı/’ya 
dönüşür: çı’tqır- ‘yatırmak’ < ET. yatğur-, çırıq ‘ışık, aydınlık; huzur’ < ET. 
yaruq, çılġan- ‘yalanmak’ < ET. yalğan-, ında ‘orada’ < ET. anda, ındığ ‘böyle, 
öyle’ < ET. antağ, qımşı ‘kamçı’ < ET. qamçı, hılın ‘şişman’ < ET. qalın ‘kalın’, 
hırın ‘karın, mide’ < ET. qarın, sıstıq ‘yastık’ < ET. yastuq, sı’p ‘sap’ < ET. sap, 
tı’rt- ‘çekmek’ < ET. tart-.

1.2. /ç/ ve /ş/ seslerinin inceltici etkisiyle birinci hecedeki /a/ ünlüsünün 
/e/’ye dönüştüğü örneklere de rastlanır. şey ‘çay’ < Moğ. tsai, çeş ‘taze, körpe’ < 
ET. yɑːş, çe’ş ‘saç’ < ET. saç.

2. Eski Türkçede ikinci hecede bulunan /u/ ünlüsü /ı/’ya dönüşür: a’ştır- 
‘açtırmak’ < ET. açtur-, azı ‘veya, ya… ya’ < ET. azu, bı’ħir- ‘pişirmek’ < ET. 
bışur-, çırıt- ‘aydınlatmak’ < ET. yarut-, ɲandır- ‘döndürmek’ < ET. yantur-, 
olur- ~ olır- ‘oturmak’ < ET. olur- ‘oturmak, tahta oturmak’.

3. Eski Türkçede ikinci hecede bulunan /ü/ ünlüsü /i/’ye dönüşür: bedîḳ 
‘yüksek’ < ET. bedüḳ ‘büyük’, bildîr- ‘bildirmek, açıklamak’ < ET. biltür-, e’ḳḳî 
‘iyi, güzel’ < ET. edgü, meŋgî ‘bengü’ < ET. bengü, te’ħiḳ ‘delik’ < ET. teşüḳ, 
çi’tîr- ‘yitirmek, kaybetmek’ < ET. yitür-, e’sîriḳ ‘sarhoş’ < ET. esrüḳ, ḳe’ħir- 
‘geçirmek’ < ET. ḳeçür-, ö’ħir- söndürmek’ < ET. öçür-.

Ünsüzler: 29 sesten oluşan Tofa Türkçesinin ünsüz sistemi ve IPA karşılık-
ları aşağıda sunulmuştur. 

b b Tonlu, çift dudak, patlamalı
c d͡ʒ Tonlu, ön damak-diş eti yarı kapantılı
ć d͡ʒʲ Tonlu, dil ucu-diş, palatal
ç t͡ ʃ Tonsuz, ön damak-diş eti yarı kapantılı
Ç t̬͡ ʃ ç-c arası ünsüz; Tonlulaşmış, ön damak-diş eti yarı 

kapantılı
d d Tonlu, diş eti, patlamalı
f f Tonsuz, diş-dudak, sızıcı
g ɟ Tonlu, ön damak, patlamalı
ġ ɡ Arka damak g’si; Tonlu, arka damak, patlamalı
ğ ɣ Tonlu, arka damak, sızıcı
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h h Tonsuz, gırtlak, sızıcı
ħ hʲ Nefesli palatal
j ʒ Tonlu, diş eti-ön damak, sızıcı
k c Tonsuz, ön damak, patlamalı
q q Tonsuz, arka damak, patlamalı
l l Tonlu, diş eti, yanal akıcı
ĺ l Ön damak l’si (yalnız kalın ünlülerle hece kurduğu 

zaman); Tonlu, diş eti, yanal akıcı (palatal)
m m Tonlu, çift dudak, genizli
n n Tonlu, diş eti, genizli
ŋ ŋ Tonlu, arka damak, genizli
ɲ ɲ Tonlu, ön, palatal
ń N Tonlu, ön damak, dil ortası
p p Tonsuz, çift dudak, patlamalı
r ɾ Tonlu, diş eti, tek vuruşlu (hafif titrek)
s s Tonsuz, diş eti, sızıcı
t t Tonsuz, diş eti, patlamalı
v v Tonlu, diş-dudak, sızıcı
y j Tonlu, ön damak, akıcı, yarı ünlü
z z Tonlu, diş eti, sızıcı

Ünsüz değişmeleri
1. Eski Türkçe /b/ ünsüzü kelime başında ve içinde genellikle korunur: bay 

‘zengin’ < ET. bay, barşa ‘bütün, hepsi’ < ET. barça, bedîḳ ‘yüksek’ < ET. bedüḳ, 
bö’rt ‘şapka’ < ET. börḳ, bulut ‘bulut’ < ET. bulıt, bü’tün ‘bütün’ < ET. bütün. 

1.1. Ancak ikinci hecede /n/ veya /ŋ/ ünsüzünün bulunması durumunda kelime 
başı /b/ ünsüzü gerileyici benzeşmeyle /m/ sesine dönüşür: meŋgî ‘bengü’ < AT. 
beŋgü, meŋ ‘ben’ < ET. beŋ, miːŋ ~ miːm ‘benim’ < ET. beniŋ, monu ‘bunu’ < ET. 
bunı, mo ̮ en ‘boyun’ < ET. boyın.

2. Eski Türkçe /ç/ ünsüzü Tofa Türkçesinde /ş/ ünsüzüne dönüşür: aŋşı ‘avcı’ 
< ET. aŋçı, emşî ‘doktor’ < ET. emçi, sa’tığşı ‘satıcı, tüccar’, < ET. satığçı, çoruqşu 
‘yolcu’ < ET. yoruğçı ‘hısımlar, dünürler arasında gidip gelen adam’, şın ‘gerçek’ < 
ET. çın, şerig ‘ordu’ < ET. çerig ‘asker’. 

2.1. Kelime içinde iki ünlü arasında kalan /ş/ ünsüzü birkaç yönde gelişmiştir. 
Kullanım sıklığı yüksek olan ḳişi ‘kişi, insan’ gibi birkaç kelimede korunur. Gırt-
laksı ünlüden sonra gelen /ş/ ünsüzü, ünlü ile başlayan ek aldığında palatal /ħ/’ye 
dönüşür: a’ħil- ‘açılmak’ < Tof. *a’şıl- < ET. açıl-, a’ħiğlığ ‘açıklık’ < Tof. *a’şiğlığ 
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< ET. açuqluq, ö’ħir- söndürmek’ < Tof. *ö’şür- < ET. öçür-, ḳe’ħir- ‘geçirmek’ < 
Tof. *ḳe’şir- < ET. ḳeçür-, tü’ħür- ‘düşürmek’ < ET. tüşür- gibi. Normal ünlüden 
sonra gelen /ş/ ünsüzü, ünlü ile başlayan ek aldığında palatal /ć/’ye dönüşür: bećer 
‘beşer’ < ET. beşer, düće- ‘düş görmek’ < ET. tüşe-, ećîḳ- ‘dost olmak, arkadaşlık 
etmek’ (Tof. eş ‘dost, arkadaş’ < ET. éːş) , ećiḳ ‘kapı’ < ET. eşüḳ.

2.2. Eski Türkçe /ş/ ünsüzü kelime sonunda korunur: ba’ş ‘baş, kafa’ < ET. 
baş, çeş ‘taze, körpe’ < ET. yɑːş, eş ‘arkadaş, dost’ < ET. eş, qı’ş ‘kış’ < ET. qış, 
so’huş- ‘dövüşmek, kavga etmek’ < ET. soquş-, tanış- ‘tanışmak’ < ET. tanuş-, 
tü’ş- ‘inmek; düşmek’ < ET. tüş-, te’ş- ‘deşmek, delmek’ < ET. teş-.

3. Eski Türkçe /d/ (Kar. /ḍ/) ünsüzü kelime içinde iki ünlü arasında korunmuştur: 
adaq ‘tüfek altlığı; köyün aşağı kesimi’ < ET. adaq ~ aḍaq, çüdürüğ ‘yüklük’ < ET. 
yüdrüḳ ~ yüḍrüḳ, adır- ‘ayırmak’ < ET. adır- ~ aḍır-, ḳedîr- ‘giydirmek’ < ET. 
ḳeːdir- ~ ḳeːḍir-, todur- ‘doyurmak’ < ET. todur- ~ toḍur-, çıdı- ‘çürümek’ < ET. 
yıdıː- ~ yıḍıː-, udu- ‘uyumak’ < ET. udı- ~ uḍı-. 

3.1. Kelime sonunda tonsuzlaşarak /t/’ye dönüşür: çıt ‘koku’ < ET. yıd ~ yıḍ, 
ıt- ‘göndermek’ < ET. ıd- ~ ıḍ-, ḳet- ‘giymek’ < ET. ḳeːd- ~ ḳeːḍ-, çat- ‘sermek, 
döşemek’ < ET. yɑːd- ~ yɑːḍ-, tot- ‘doymak’ < ET. tod- ~ toḍ-.

3.2. Sınırlı örnekte iki ünlü arasındaki /d/ (Karahanlıca /ḍ/) ünsüzünün Hakas 
grubuyla örtüşerek /z/’ye dönüştüğü görülür: ezer ‘eyer’ < ET eder ~ eḍer (krş. 
Hak. ezer, Şor. ezer), ezerle- ‘eyerlemek’ < ET. ederle- ~ eḍerle- (krş. Hak. ezerle-, 
Şor. ezerle-).

4. Eski Türkçe /q/ ve /k/ ünsüzleri genellikle korunur ıraq ‘uzak’< ET. ıraq ~ 
yıraq, qa’tığdı ‘1. sert; 2. kaba’ < ET. qatığdı, ba’şqa ‘başka, farklı’ < ET. başqa, 
qarlığ ‘karlı’ < ET. qarlığ, oruq ‘patika’ < ET. oruq, qı’ştıq ‘kışlık’ < ET. qışlıq, 
o’ttuq ‘otluk (yem için)’ < ET. otluq.

4.1. Sınırlı örnekte de /h/’ye dönüştüğü görülür: hanat ‘kanat’ < ET. qanat, 
hönü ‘doğru’ < ET. ḳöni, hün ‘gün; güneş’ < ET. ḳün, hılın ‘kalın, şişman’ < ET. 
qalın, haya < ET. qaya, höl < ET. ḳöl, ham ‘şaman’ < ET. qam, hɑːn ‘1. devlet; 2. 
han, çar’ < ET. qağan ‘hakan; kağan’.

4.2. /k/ ünsüzü sınırlı örnekte /r/ sesinin komşuluğunda /t/’ye dönüşmüştür: 
bö’rt ‘börk, şapka’ < ET. börḳ, qo’rt- ‘korkmak’ < ET. qorq-.

5. Eski Türkçe /l/ ünsüzü, ünlüler arasında; /ğ/, /r/ ve /y/ ünsüzlerinden sonra 
kendini korur: hölegelîḳ ‘gölgelik’ (Tof. hölege ‘gölge’ < ET. ḳöliːgeː), barlığ 
‘varlıklı’ < ET. barlığ, boduğluğ ‘boyalı, renkli’ < ET. boduğluğ.

5.1. /m/, /n/ ve /ŋ/ ünsüzleriyle biten kelimelerden sonra /n/’ye dönüşür: 
erdemnîg ‘usta, yetenekli’ < ET. erdemlig ‘erdemli’, sannığ ‘hesaplı, sayılı’ < ET. 
sanlığ.

5.2. Tonsuz ünsüzle biten kelimelerden sonra /t/’ye dönüşür: a’ttığ ‘atlı, süvari’ 
< ET. atlığ, balıqtığ ‘balığı olan’ < ET. balıqlığ, çüreḳtîg ‘kalbi olan; yürekli’ (Tof. 
çüreḳ ‘kalp, yürek’ < ET. yüreḳ).
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6. Eski Türkçe /r/ ünsüzü kimi zaman iki ünlü arasında erir ve bunun 
sonucunda ikincil uzunluk meydana gelir: bɑːr ‘varır/varacak’ < ET. barır, ḳöːr 
‘görür/görecek’ < ET. ḳörür. 

6.1. Kelime sonunda ise /r/ ünsüzü korunur: adır- ‘ayırmak’ < ET. adır- ~ 
aḍır-, a’ştır- ‘açtırmak’ < ET. açtur-, bildîr- ‘bildirmek, açıklamak’ < ET. biltür-, 
qıldır- ‘yaptırmak’ < ET. qıltur-, ɲandır- ‘döndürmek’ < ET. yantur-.

7. Eski Türkçe /s/ ünsüzü kelime başında, içinde ve sonunda korunur: sannığ 
‘hesaplı, sayılı’ < ET. sanlığ, sa’tığşı ‘satıcı’ < ET. satığçı, söːḳ ‘kemik’ < ET. 
süŋüḳ, a’s- ‘asmak’ < ET. as-, ba’s- ‘basmak’ < ET. bas-, ö’s- ‘büyümek’ < ET. 
ös-, ḳe’s- ‘kesmek’ < ET. ḳes-, qı’s- ‘sıkmak’ < ET. qıs-, i’sîg ‘sıcak’ < ET. isig, 
ba’sa ‘yeniden, tekrar’ < ET. basɑː, ḳe’seḳ ‘parça, bölüm’ < ET. ḳeseḳ, qı’sıl ‘dar 
geçit’ < ET. qısıl, o’sal ‘hata’ < ET. osɑːl, sa’sı- ‘pis kokmak’ < ET. sası-. 

7.1. Nadiren de tonlulaşarak /z/’ye dönüşür: azır- ‘hapşurmak’ < ET. asur-.
8. Eski Türkçe /t/ ünsüzü kelime başında genellikle korunur: tavɑːr ‘davar’ 

< ET. tavar, tanı- ‘tanımak’ < ET. tanu-, taş ‘taş’ < ET. tɑːş, todur- ~ todır- 
‘doyurmak’ < ET. todur- ~ toḍur-, to’praq ‘toprak, yer, dünya; kül, toz’ < ET. 
topraq, tö’ħeḳ ‘döşek’ < ET. töşeḳ.

8.1. Bunun yanında kelime başında tonlulaşarak /d/’ye dönüştüğü biçimler 
de göze çarpar: diːŋ ‘sincap’ < ET. teyeŋ, dıŋna- ‘dinlemek’ < ET. tıŋla-, dîrig 
‘diri, canlı’ < ET. tirig, dîziglîg ‘dizli’ < ET. tiziglig, dıl ‘dil’ < ET. tıl, doŋ ‘don’ 
< ET. toŋ, düş ‘düş, rüya’ < ET. tüːş.

8.2. Kelime sonunda korunur: ɑːrıt- ‘ağrıtmak’ < ET. ağrıt-, bayıt- 
‘zenginleştirmek’ < ET. bayut-, bulut ‘bulut’ < ET. bulıt, çırıt- ‘aydınlatmak’ < 
ET. yarut-, hanat ‘kanat’ < ET. qanat, i’sît- ‘ısıtmak, pişirmek’ < ET. isit-, ɲiːt 
‘yiğit, genç’ < ET. yigit, olurt- ‘oturtmak’ < ET. olurt-, törüt- ‘doğurmak’ < ET. 
törüt-.

9. Eski Türkçe /y/ ünsüzü kelime başında /ç/’ye dönme eğilimindedir: çağ- 
‘yağmak’ < ET. yağ-, çağlığ ‘yağlı’ < ET. yɑːğlığ, çalaŋaş ‘çıplak’ < ET. yalıŋ 
(krş. Tkm. yalaŋaç); çel- ‘tırıs gitmek’ < ET. yel-, çeːn ‘yeğen’ < ET. yegen, çıdı- 
‘kokmak, çürümek’ < ET. yıdı ~ yıḍı-, çoːğaş ‘yakın; akraba’ (Tof. çoːq, Tuv. çoːq 
< *yo ͜ uq < *yoğuq < ET. yağuq ‘yakın, civar’; krş. Sah. çugas; Dolg. hugas ~ 
çugas) < AT. *yaġuq+aç; çuːr- ‘yoğurmak’ < ET. yuğur-, çüreḳ ‘kalp, yürek’ < 
ET. yüreḳ.

9.1. Ancak ikinci hecede genizsil bir sesin bulunması durumunda kelime başı 
/y/ ünsüzü palatal /ɲ/’ye döner: ɲöːn ‘şişman’ < ET. yoğun ‘kalın’, ɲɑː ‘yeni, taze’ 
< ET. yaŋı, ɲan- ‘dönmek’ < ET. yan-, ɲaŋġı ‘yankı’ < ET. yaŋqu, ɲumurtġa 
‘yumurta’ < ET. yumurtğa. 

9.2. Sınırlı örnekte kelime başı /y/ ünsüzünün Yakut-Dolgan grubuyla 
örtüşerek /s/’ye dönüştüğü görülür. Tof. sıltıs ‘yıldız’ < ET. yultuz (krş. Tuv. sıldıs, 
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Sah. sılıs, Dolg. hılıs), sıstıq ‘yastık’ < ET. yastuq (krş. Tuv. sıttıq, Sah. sıttıq, 
Dolg. hıttıq). 

10. Eski Türkçe /z/ ünsüzü iki ünlü arasında genellikle korunur: azı ‘veya, 
ya… ya…’ < ET. azuː, dîzig ‘dizi, sıra’ < ET. tizig, ḳüze- ‘güzü geçirmek; güz 
avını yapmak’ < ET. ḳüze-, qızar- ‘kızarmak’ < ET. qızar-, özeḳ ‘merkez, iç kısım’ 
< ET. özeḳ, uza- ‘uzamak’ < ET. uza-. 

10.1. Kelime içinde ünsüz komşuluğunda ve kelime sonunda tonsuzlaşarak 
/s/ ünsüzüne dönüşür: boːsta- ‘boğazlamak’ < ET. boğuzla-, döstüg ‘köklü’ < ET. 
tözlüg, ɑːs ‘ağız’ < ET. ağız, ayas ‘açık, parlak’ < ET. ayaz, hobus ‘kopuz’ < ET. 
qopuz, hundus ‘kunduz, su samuru’ < ET. qunduz, sıltıs ‘yıldız’ < ET. yultuz, to’hos 
‘dokuz’ < ET. toqquz, üs- ‘kesmek, koparmak’ < ET. üz-.

Söz varlığı
Tofa Türkçesinin söz varlığının ana katmanı Türkçe kökenli kelimelerden oluşur. 
Organ adları Türkçedir: ɑːs ‘ağız’ < ET. ağız, b’aş ‘baş’ < ET. baş, bel ‘bel’ < 

ET. bel, bileḳ ‘bilek’ < ET. bileḳ, but ‘ayak’ < ET. but, bɑːr ‘karaciğer’ < ET. bağır, 
çe’ş ‘saç’ < ET. saç, çıttɑː ‘burun(u)’, krş. ET. yıdla- ~ yıḍla- ‘koku almak’, çüreḳ 
‘kalp’ < ET. yüreḳ, çüs ‘yüz’ < ET. yüːz, dıl ‘dil’ < ET. tıl, dîş ‘diş’ < ET. tiːş, ergeḳ 
‘parmak’ < ET. erŋeḳ, qaraq ‘göz’, krş. Moğ. qara- ‘bakmak’, qol ‘el, kol’ < ET. 
qoːl, qulaq ‘kulak’ < ET. qulqaq gibi

Akrabalık adları Türkçedir: aba ~ ava ‘anne’ < ET. apa ~ aba; a’ha ‘ağabey’ 
< ET. aḳa ~ aga, ata ‘baba’ < ET. ata, bɑːba ‘(baba tarafından) dede’ < ET. baba, 
çeːn ‘yeğen’ < ET. yeğen, helin ‘gelin’ < ET. ḳelin, hüdäː ‘güveyi’ < ET. ḳüdegü, i’he 
‘anne’ < ET. eḳe, ir ‘koca’ < ET. er ‘er, erkek’, qıs ‘kız’ < ET. qıːz, uruğ ‘çocuk’ < 
ET. uruğ ‘tohum; nesil, kuşak’, oːl ‘oğul’ < ET. oğıl; 

Sayı adları Türkçedir: bîräː ‘bir’ < ET. biregü, i’hi ‘iki’ < ET. eki, üş ‘üç’ < ET. 
üç, dört ‘dört’ < ET. töːrt, beş ‘beş’ < ET. bėːş ~ biş, a’ltı ‘altı’ < ET. altı, çedî ‘yedi’ 
< ET. yėːti, se’hes ‘sekiz’ < ET. sekiz, to’hos ‘dokuz’ < ET. tokuz, on ‘on’ < ET. oːn; 
i’hön ‘yirmi’, krş. ET. yegirmi ~ yigirmi, üćen ‘otuz’ krş. ET. otuz, dörten ‘kırk’ krş. 
ET. qırq, bećen ‘elli’ krş. ET. elig, a’lton ‘altmış’ krş. ET. altmış, çedon ‘yetmiş’ krş. 
ET. yetmiş, se’hezon ‘seksen’ krş. ET. sekiz on, to’hozon ‘doksan’ krş. ET. toquz on.

Alt katmanda ise yoğun ve sürekli ilişkilerin sonucunda Moğolcadan 
ödünçlemeler azımsanmayacak oranda karşımıza çıkar: haĺćan ‘dazlak’ < Moğ. 
qaljan, eläːr ‘ayık’ < Moğ. elegür, halbaġar ‘sarkık’ < Moğ. halbagar, oray ‘geç’ < 
Moğ. oruy, saġlaġar ‘kıllı, uzun tüylü’ < Moğ. saglagar; şıda- ‘birşeyi yapabilmek’ 
< Moğ. çıda- vb. Bunun yanında Sibirya yerel halklarından Ket ve Samoyed gibi 
dillerden de az sayıda kültürel kelimenin ödünçlendiği göze çarpar. hɑːdıŋġı ‘keçe 
çizme’ < Ket. qatanqaŋ, şeger ‘kızak’ < Kott çoġor, ire ‘ayı’ < Samoyed jire ‘dede’ 
gibi. Öte yandan Arapça ve Farsça kökenli birkaç kelime de Rusça yoluyla Tofa 
Türkçesinde kendini gösterir. sanduq ‘sandık’ < Rus. sundúq, maŋmɑːr ‘ambar’ < 
Rus. ambár gibi.
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Sonuç
Türklük bilimi araştırmalarında son zamanlara kadar Karagas Türkçesi ola-

rak bilinen Tofa Türkçesi tarihî süreçte hiçbir zaman yazı dili olamamış, yüzyıllar 
boyu sözlü edebiyat geleneği ile ayakta durmuştur. Sovyetler Birliği döneminde 
Rusçanın baskısı altında kalan Tofa Türkçesi ağır tahribata uğramıştır. Nihayet 
2000’li yıllardan sonra Tehlikedeki Diller listesinde yerini alan Tofa Türkçesi 
“neredeyse ölü” diller grubuna dâhil edilmiştir. Dil hayatiyeti bağlamında böyle-
sine zor bir süreç yaşayan Tofa Türkçesinin ünlü sistemi, gırtlaksı ünlülerin var-
lığı ile Genel Türkçeden ayrıldığı gözlemlenmektedir. Ses değişmeleri açısından 
ünlüler, Eski Türkçeyle önemli ölçüde paralel iken asıl değişme ünsüzlerde görül-
mektedir. Öte yandan Tofa Türkçesinin söz varlığının ana katmanı Türkçe kökenli 
kelimelerden oluşur. Bunun yanında yoğun ve sürekli dil ilişkilerinin neticesinde 
Moğolca başta olmak üzere Rusça, Ket ve Samoyed gibi dillerden de bazı keli-
meler ödünçlenmiştir. 
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NİMŞEHİT VE EDEBÎ FAALİYETLERİ ÜZERİNE

Alimcan İNAYET*

A- Hayatı
Nimşehit’in asıl adı Armiye Ali Sayrami olup Doğu Türkistan sınırları içe-

risindeki Aksu vilayetine bağlı Bay ilçesinin Sayram köyünde 1906 yılında dün-
yaya gelmiştir. İlk tahsilini köyündeki dinî okulda yaptıktan sonra, orta tahsilini 
1922-1930 yılları arasında Bay ve Kuça ilçelerindeki medreselerde, yüksek tahsi-
lini ise 1930’lu yılların başında Kaşgar’daki “Hanlık Medrese”de tamamlamıştır. 
1933 yılında Kaşgar’da Çin yönetimine karşı millî ayaklanmaya katılmış, savaşta 
kurşun isabet edip ağır derecede yaralanması dolayısıyla kendisine yarı şehit an-
lamına gelen “Nimşehit” lakabı yakıştırılmış, sonra kendisi de bu lakabı mahlas 
olarak kullanmıştır. 1934-1936 yıllarında memleketi Bay’da öğretmenlik yapan 
Nimşehit 1936-1945 yıllarında Aksu’da “Aksu Haberleri” (Aksu Uçuri) gaze-
tesinde editör olarak çalışmış, 1945-1948 yıllarında Kulca’da Üç Vilayet Milli 
Ordusu Karargahı’nda oluşturulan “Tarih yazma” biriminde, sonra İttipak dergi-
sinde editör olarak görev yapmıştır. 1949 yılından sonra Çin Komünist Partisinin 
yanında yer almış, 1956 yılında Çin heyetiyle Mekke’ye gidip hac ibadetini ye-
rine getirmiştir. 1960’li yılların sonunda çoluk çocuklarıyla Bay ilçesinin en ücra 
bölgesine sürgün edilen Nimşehit 22 Ağustos 1972’de 66 yaşında vefat etmiştir. 

B- Edebî faaliyetleri
Orta tahsili sırasında eline kalem alan Nimşehit’in başlangıçta halk şiiri tar-

zında şiirler yazarak bunları Bazar ve Mazar adlı şiir kitabında topladığı bilin-
mektedir. Yüksek tahsili sırasında yazdığı şiirlerini ise Büyük Barıştırma (Mada-
ra E’zem) ve Doğru Yol Nurları (Envarulhuda) adlı şiir kitaplarında toplamıştır. 
Nimşehit’i asıl üne kavuşturan şiiri 1936 yılında yazdığı “Bilim Işkıda” (Bili 
Aşkıyla) adlı şiirdir. 1936-1945 yılları arasında yazdığı Binevler ve Ferhat-Şirin 
(Ming Öy ve Perhad-Şerin) adlı destanı da Nimşehit’in önemli eserleri arasında-
dır.1 1950 yıllarda Çin Komünist Partisi propagandası niteliği taşıyan “Aldida” 

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi Türk dünyası Araştırmaları Enstitüsü.
1 1478 mısradan oluşan bu destanda Ferhad Hoten Uygur Hanlığı’nın prensi,, Şirin ise 

Şehriyar prensesi olarak tasvir edilmiştir. Ferhat Şirin’e kavuşmak için Kepleş Dağı’nı 
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adlı şiiri ve 1956 yılındaki hac seferi vesilesiyle yazdığı “Seğindim” (Özledim) adlı 
şiirleri de çok ünlüdür. Ayrıca 1949 yılında kaleme aldığı Leyla-Mecnun operası, 
1960’lı yıllarda yazdığı Yüsüp-Züleyha ve Mezardan Dönerken (Gör Ağzıdın Kay-
tkanda) adlı destanları şairin önemli eserleri arasında yer almaktadır. Şairin 1957 
yılında yayımlanan Vatan Sevgisi (Veten Muhebbiti), 1963 yılında yayımlanan Ta-
rım Kızı, 1980 yılında yayımlanan Yürek Sözi, 1987 yılında yayımlanan Binevler ve 
Ferhat-Şirin (Ming Öy ve Perhad-Şerin), 1998 yılında yayımlanan Nimşehit Şiirleri 
(Nimşehit Şeirliri) adlı şiir kitapları bulunmaktadır. Pek çok şiiri Çinceye de çev-
rilmiştir. 

C- Şiirleri
Nimşehit şiirlerinin büyük bir kısmını gazel, mesnevi, murabba, muhammes, 

rubai gibi klasik nazım şekilleriyle yazarken, bir kısım şiirlerini halk şiiri nazım 
şekillerinden mâni ve koşma tarzıyla yazmıştır. 

Nimşehit çoğunlukla sosyal muhtevalı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde öne çıkan 
temaların biri bilim ve bilim öğrenmedir. Kendisi de 1936 yılında yazdığı “Bilim 
Işkıda” (Bilim Aşkıyla) adlı şiiri ile tanınmıştır. Söz konusu şiirde şair bilimin ve 
bilim öğrenmenin değerini anlatmaya çalışmıştır. Aslında bilim, bilim öğrenme ve 
bilimli olma konusu, Orkun Abideleri’nden Turfan metinleri, Kutadgu Bilig, Di-
vanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l-Hakayık gibi eserlere kadar pek çok eserde çeşitli 
vesile ve biçimlerde dile getirilmiş ve işlenmiş konudur. Orhun Abideleri’nde geçen 
“Tengride bolmış Kül Bilge Kağan”, “hakanları bilgili imiş”, “emri bilge imiş” gibi 
ifadeler bilimin tanrısal kaynağını ve değerini ifade etmektedir. Turfan metinleri 
arasında da bilimle ve bilimli olma ile ilgili çarpıcı örnekler bulunmaktadır. 

bilig biling ya begim, Bilgi bilin, ey beyim !
bilig sanga eş bolur. Bilgi sana eş olur;
bilig bilgen ol erke, bilgi bilen insana
bir kün devlet tuş bolur. Bir gün devlet yar olur.

biliglig er bilinge, Bilgili insan beline
taş kurşansa kaş bolur. Taş kuşansa, kaş olur;
biligsizning yanınġa, bilgisizin yanına
altun koysa taş bolur. Altın konsa, taş olur. (Arat 1991, 259)

Bu örneklerde görüldüğü gibi, Türklerde bilim tarih boyunca önemsenmiş, dile 
getirilmiş temel konuların biridir. Ancak her dönemde her şair bu konuyu kendine 

delerek Muzart kanalını açıp Kızıl’daki “mingöy” yani “Binevler”i yapmıştır. Destandaki 
mekânlar Doğu Türkistan coğrafyasından seçilmiştir. bk. “Nimşehitning ‘Ming Öy ve 
Perhad - Şerin’ Namlık Dastanı Hekkide”, Şincangdiki Milletlerning Edebiyatı Toğrısıda, 
Editör: Azad Rehmitulla Sultan, Şincang Universiteti Neşriyatı, Urumçi, 2006, s.44 -49
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özgü duyuş ve algılayış biçimine göre dile getirmiştir. Dolayısıyla Nimşehit’in bi-
limle ilgili şiiri konunun orijinalliği yönünden değil, algılanış ve dile getiriliş biçimi 
yönünden, yani sanat yönünden incelenmelidir. 

“Bilim Işkıda” adlı şiir gazel şekliyle yazılmış olup 25 beyitten ibarettir. Şiir-
de bilim “vefalı”, “güzel” bir “yâr”a benzetilmiştir. Bu “yâr”a sahip olanlar mutlu 
yaşarlar, güzelliğin tadını çıkarırlar. Bilimden başka yol tutanlar “nefsinin peşine 
düşüp” “vefasız”, “arsız”, “nankör”, “zalim” bir “yâr” tutanlara benzerler, bunların 
başı dertten kurtulmazlar, mutsuz yaşarlar. Şair soyut bir kavram olan “bilim”in fay-
dalarını anlatırken kişileştirme sanatına başvurmuş, “vefalı yâr” ile “vefasız yâr”ın 
yaşamdaki olumlu ve olumsuz etkilerinden örnek olarak yararlanmıştır. Karşımızda 
bilim değil, vefalı güzel bir yâr canlanır. İnsan böyle bir yârın aşkıyla yaşamalıdır. 
Şiirdeki yenilik, özgün değer bize göre budur. 

Cahan renaliri içre bilimdek bir güzel yar yoq,
Bilimdin özge tutqan yar, bolur u gahida bar - yoq.
Cihan rânaları içre bilim gibi güzel yâr yok,
Bilimden özge tutulan yâr olur o bazen var yok.

Qara qaşliq tolun ayrlar saña bir neççe kün yoldaş,
Eger sen puldin ayrilsañ, seni taşlaydu héç ar yoq.
Kara kaşlı dolun aylar sana birkaç gün yoldaş,
Eğer paradan ayrılsan, seni terk eder hiç ar yok.

Kirip keynige nepsiñniñ, bilimdin özge yar tutsañ,
Béşiñġa çüşse bir künler, u çaġda sen kebi xar yoq.
Düşüp nefsinin peşine bilimden özge yâr tutsan,
Başın bir gün sıkışırsa, o çağ senin gibi hâr yok. (Sayrami 2008, 1)

Şiirde verilen önemli mesajlardan biri çağımızın bilgi çağı olmasıdır. 

Çapan birle özüñni parqiratsañ bir boyaqçisen,
Bilim esri bügün, sirliq çapanlarġa xéridar yoq.
Ceket ile kendini parlatırsan bir boyacısın
Bilim asrı bugün, boyalı ceketlere haridar (müşteri) yok
….
Bilimdin hemme iş meydanġa çiqqan esirdur bu,
Biliş lazım, bilimsizlerge bu esirde xéridar yoq.
Bilimden her şey meydana çıkan devirdir bu,
Bilmek lazım, bilimsizlere bu asırda haridar (müşteri) yok. (Sayrami 2008, 2)
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Günümüzde sıkça duyduğumuz bu söylem 1930’lu yıllar için bir yenilik sa-
yılmalıdır.

Şiirde dikkatimizi çeken önemli bir nokta, Nasrettin Hoca’nın “Ye kürküm, 
ye” adlı fıkrasına yapılan göndermedir. 

Çapan hörmetliri héç çaġ çapandin ayrilip qalmas,
Kéter puldin yiġilġan hörmitiñ pul birle esrar yoq.
Ceket hürmetleri hiçbir çağ ceketten ayrı kalamaz
Gider puldan gelen hürmetin pul ile ısrar yok. (Sayrami 2008, 2)

Buradaki “ceket hürmetleri” ifadesi “kürk hürmeti” diye de aktarılabilir ki bu 
doğrudan Nasrettin Hoca’nın “Ye kürküm, ye” başlıklı fıkrasının hatırlatmaktadır. 

Bilimden yüz çevirmenin büyük bir günah olduğu fikri de bu şiirin önemli 
mesajlarından biridir. Çünkü bilim Tanrı vergisidir, ilahi menşelidir. İnsan bilim-
le Tanrıyı kavrar. (Bilig birle bilnür törütgen idi “Yaratıcı iye bilim ile tanınır”) 
(Sayrami 2008, 22). Bilime yüz çevirmek Tanrıyı tanımayı reddetmek demektir. 
Dolayısıyla büyük günahtır. 

Özüñ hem, Nimşehit, bu pikirniñ testiqi bol qurban,
Bilimdin yüz örügenler kebi qattiq gunahkar yoq.
Kendin de, Nimşehit, bu fikrin tasdiki için kurban ol,
Bilimden yüz çevirenler kadar ağır günahkâr yok. (Sayrami 2008, 3)

Nimşehit’in şiirlerinde en yoğun işlenen temaların biri vatanseverliktir. Va-
tanseverlik uğruna kan dökülen toprakları sevmek demektir. Bu toprak üzerinde 
bulunan her şeyi, dağları, taşları, şehirleri, köyleri, sokakları, üzerinde yaşayan 
insanları, canlıları da sevmektir. Vatanseverlik; bu toprakları sevenleri sevmek, 
toprak uğruna canını vermiş fedakâr kahramanları hatırlamak, onlara saygı gös-
termektir. Vatanseverlik aynı zamanda işgalcilere karşı koymak, iş birlikçi hain-
lere, kötülere, kötülüğe karşı mücadele etmektir. Vatan, vatanseverlik ve hürriyet 
Türk edebiyatında Namık Kemal ile birlikte işlenmeye başlamış bir temadır. Na-
mık Kemal vatan kavramını “Vatan Yahut Silistre” adlı tiyatrosunda şöyle ifade 
etmiştir: “Beni Allah yarattı, vatan büyüttü. Beni Allah besliyor, vatan için besli-
yor. Ben anamın karnından vatana geldiğim vakit açtım, vatan karnımı doyurdu… 
Çıplaktım, vatan sayesinde giyindim. Vatanımın nimeti kemiklerimde duruyor. 
Vücudum vatanın toprağından, nefesim vatanın havasından…Vatanımın uğrunda 
ölmeyeceksem ya ben niçin doğdum? Ben adam değil miyim?” (Enginün 2004, 
22). Vatanı anneye ve güzel bir genç kıza benzetmek yine Namık Kemal’e aittir. 
Evlat annesini nasıl severse, âşık maşukuna nasıl bağlıysa insan da vatanını öyle 
sevmeli, vatanına öyle bağlanmalıdır. Bu tema Uygur edebiyatında Kutluk Hacı 
Şevki, Abdulhaluk Uygur, Mehmet Ali Tevfik gibi şairler tarafından da işlenmiş, 
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Nimşehit ile devam etmiştir. Nimşehit’in “Gençlere İltimas” (Yaşlardin İltimas), 
“Ormandin Gülbağ”, “Önünde” (Aldida), “Vatan Şehitleri Anısına” (Veten Qur-
banliri Xatirisige), “Vatan Sevgisi” (Veten Muhebbiti), “Dostlarıma” (Dostlirim-
ğa), “Kabirden Ses” (Qebridin Avaz), “Mektup” (Xet), “Ayrıldım”, “Gazel” (Ge-
zel), “Özledim” (Seğindim) başlıklı şiirleri; şairin vatan sevgisini, vatana bağlılı-
ğını, vatan için şehit olan kahramanlara hürmetini, vatan hainlerine olan nefretini, 
vatanı esaretten kurtarma yolundaki mücadele azmini, kararlılığını ve iradesini 
yansıtmaktadır. 

Ağustos 1936 tarihini taşıyan “Önünde” (Aldida) başlıklı şiiri onun vatan-
severlik temasına hasredilen şiirleri içerisinde en mükemmeli sayılır. Üzerinde 
yaşadığı vatan topraklarını “canan”, “gül-i râna”, “nazik beden”, “yâr” ve “dil-
dar” gibi geleneksel sevgili imgeleriyle tanımlayan şair, vatan sevgisini ve vatana 
bağlılığını şöyle dile getirmiştir:

Dunyaġa teñ eylemeymen taġliriñniñ téşini,
Seni dep taşqa qoşarmen düşminiñniñ béşini,
Sen üçün derya éqitsam şum reqibler yéşini,
Mumkin olġyamu körüşke ayġa oxşaş qéşini ?!
Qara bextim aq bolardi şunda rehman aldida.

Dünyaya denk eylemem dağlarının taşını,
Seni diye taşa katarım düşmanının başını,
Sen için derya akıtsam şom rakipler yaşını,
Mümkün olur mu görmek aya benzer kaşını,
Kara bahtım ak olurdu o an rahman önünde.

Sen idiñ dunyada bir hösni güzel nazuk beden,
İkimizde baġliniş goyaki erdi canu-ten.
Ah!.. güzel yar oyniġan Qeşqer, Kuça, Yeken, Xoten,
Némiler boldi ikin iplas ayaġda pak veten?!
Sen üçün közge körünmes qançe qurban aldida.

Sen idin dünyada bir hüsnü güzel nazik beden,
Birbirimize bağlıydık sanki idi can ve ten,
Ah!... güzel yârin dolaştığı Kaşgar, Kuça, Yeken, Hoten,
Neler oldu acaba pis ayakta pak vatan,
Senin için göze görünmez nice kurban önünde.
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Suliriñ abihayattur, ey güzel yarim, séniñ,
Tutiyadur topriqiñ közümge, dildarim, séniñ,
Canġa candur unda ösken barçe ġemxarim séniñ,
Ayriliş tildi yürekni, közi xumarim, séniñ,
Örtenur koyuñda qelbim cerxi keyvan aldida.

Suların ab-ı hayattır, ey güzel yârim, senin,
Şifalıdır toprağın gözüme, dildarım, senin,
Cana candır onda yetişen bütün gamhârım, senin,
Ayrılık deldi yüreği, gözü baygınım, senin,
Yanıyor hayalinle kalbim çark-i devran önünde. (Sayrami 2008, 19)

Şair “dilberim”, “ahu gözlüm”, “hurşid yüzlüm”, “şirin sözlüm” dediği vata-
nına din ve imana ters düşme pahasına âdeta tapmaktadır.

Dilbirim, ahu közüm, xurşid yüzüm, şérin sözüm,
Hösni eplakiñda tuġqan erdi teley yultuzum,
Levliriñdin qizġanurdi baġda pişqan tal üzüm,
Qaşliriñ méhrab qilip secde qilay tenha özüm,
Çoñ gunahkar bolsimu din birle iman aldida.

Dilberim, ahu gözlüm, güneş yüzlüm, şirin sözlüm,
Hüsnü eflakinde doğmuş idi talih yıldızım,
Dudağını kıskanırdı bağda olmuş salkım üzüm,
Kaşlarını mihrap edip secde edeyim tenha özüm,
Büyük günah ise de din ve iman önünde. (Sayrami 2008, 21)

“Şom rakip” imgesiyle ifade etmeye çalıştığı “Çinliler” şairin “dilberi”ne 
kem gözle bakınca ve uğursuz ayaklarıyla vatanını pisletince tıpkı sevgilisi elin-
den zorla alınmış bir âşık gibi tarifsiz ızdıraplara maruz kalmıştır.

Vaderixa, qaysi kündur, şum reqib basti ayaġ,
Sen kebi hör nazininler üstige saldi tayaq,
Men quçiqiñda turup tarttim eceb derdi piraq,
Némitiñ lezzetliridin ayrilip qaldim yiraq,
Bir tilemçidek qisildim küzde xaman aldida.
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Ne yazık ki, geçen günlerde, şom rakip bastı ayak,
Senin gibi hür nazenin üstüne attı dayak,
Ben kucağında durup çektim çok derdi firak,
Nimetin lezzetlerinden ayrılıp kaldım ırak,
Bir dilenci gibi sıkıldım güzde harman önünde.

Yiġlidim şundin buyan tün-kéçiler bidar bolup,
Rehimsiz ögeyge qalġan qiz yétimdek xar bolup,
Hevzikevserni kéçiban tamçe suġa zar bolup,
Tarlişip ketken cahanġa siġmayin bimar bolup,
Boyni baġlanġan müşüktek sañda saçqan aldida.

Ağladım ondan beri geceleri bidar olup,
Acımasız üveye kalan yetim kız gibi hor olup,
Kevser gölünü geçerek damla suya zar olup,
Daralan cihana sığmadan bimar olup,
Boynu bağlanmış kedi gibi depoda sıçan önünde. (Sayrami 2008, 21)

Ancak “âşık” sevgilisini kurtarmaya yeminlidir. 

Kürişim héç toxtimas ta qetre qanim qalġuçe,
Tesiriñni yoq qilurmen qelbim aram alġuçe,
Ezrail pütti işiñ dep taki canim alġuçe,
Ten sovup yürek, tomur, qan, heriket toxtalġuçe,
Şunda evladim turar devaġa sultan aldida.

Savaşım asla durmaz bir damla kanım kalana dek,
Tesirini yok edeceğim kalbim emin bulana dek,
Azrail bitti işin diye canımı alana dek,
Ten soğuyup kalp, damar, kan hareketten durana dek,
O zaman evladım kalkar davaya sultan önünde. (Sayrami 2008, 22)

Nimşehit’in vatan sevgisi “Vatan Aşkı” (Veten Muhebbiti) başlıklı şiirinde 
daha net ifade edilmiştir:
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Sendin artuq söyginim yoq büyük veten,
Saña pida, saña qurban can bilen ten.
Senden artık sevgilim yok büyük vatan,
Sana feda, sana kurban can ile ten.

Séni kütüş, séni saqlaş maña bu perz,
Veten söyüş veten oġliġa ezeldin qerz.
Seni beklemek, seni korumak bana farzdır,
Vatan sevmek vatan oğluna ezelden borçtur. (Sayrami 2008, 37)

Burada söz konusu olan vatan, elbette, Doğu Türkistan’dır. Ancak Doğu 
Türkistanlı edebiyat araştırmacıları Nimşehit’in vatanseverlik anlayışını Çin’e 
bağlamakta, onun vatan sevgisini Çin sevgisi olarak göstermeye çalışmaktadırlar. 
Bu yanlıştır. Çünkü Nimşehit’in 1945-1949 yıllarına ait şiirlerinde Doğu Türkis-
tan’da kurulan “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” ve onun başkanı Ahmetcan Kası-
mi’ye övgü, destek ve bağlılık vardır. Mesela şair 1946 yılında Çöçek’te yazdığı 
“Yaşlardin İltimas” (Gençlere İltimas) başlıklı şiirinde şöyle yazar:

Şanliq veten, qara küniñ yerge patti, Şanlı vatan, kara günlerin yere battı,
Pak yériñge saadetniñ téñi atti. Pak yerine saadetin tanı attı.
……
Kerek emdi bu nimetniñ kadrini biliş, Gerek şimdi bu nimetin kıymetini bilmek,
Layiq emes buniñ bilen meġrurliniş Uygun değil bunun ile kibirlenmek. 
       (Sayrami 2008, 11)

Şair bu mısralarla Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kuruluşuna işaret etmek-
tedir. 1947 yılında yazdığı “Qebridin Avaz” başlıklı şiirinde ise Uygur Türklerinin 
bağımsızlık, özgürlük coşkusunu şu mısralarla yansıtmıştır:

Salam sizge, ey yurtumniñ azad ili, Selam size, ey yurdumun özgür ili, 
Salam sizge, baġlirimniñ qizil güli, Selam size, bahçemin kızıl gülü,
Boyun qismay sayra, baġniñ xuş bulbuli, Boynun bükme, öt, bahçenin hoş 

bülbülü,
Eçilġandur erkin sayraş hayat yoli. Açılmıştır özgürlüğün hayat yolu. 
       (Sayrami 2008, 38)

1949 yılında Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin başkanı Ahmetcan Kasimi’nin 
vefatı dolayısıyla yazdığı “Mersiye”sinde Ahmetcan Kasimi’yi şöyle övmekteydi:
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Şum quşlardin baġni azad qilġanidiñ, Uğursuz kuştan bağı kurtarmıştın,
Yirtquçlarniñ yürek-baġrin tilġanidiñ, Yırtıcının kalbini bağrını delmiştin,
Zeher tilin qarmaq bilen ilġanidiñ, Zehirli dilini olta ile ilmiştin,
Körgeniduq seniñ qançe karamitiñni. Görmüş idik senin nice kerametini. 
       (Sayrami 2008, 11)

Bilindiği gibi, 1945-1949 yılları arasında Çin’de Milliyetçi Çin Partisi (Guo-
min-dang) ile Çin Komünist Partisi’nin iktidar mücadelesi devam etmekte olup he-
nüz bir birlik oluşturulmuş değildi. Aynı yıllarda Doğu Türkistan’ın kuzeybatısın-
daki üç vilayette bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuş, Nimşehit de bu 
yeni kurulan cumhuriyetin millî ordusunda görev almıştı. Dolayısıyla Nimşehit’in 
bir taraftan Çin’den ayrılıp bağımsız olan Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni destek-
lerken, diğer taraftan bağımsız Doğu Türkistan’a düşman Çin’i sevmesi, Çin’e bağ-
lanması düşünülemez. Onun 1930’lu yıllardaki Çin sevgisi ise, Lütfullah Mutalif ve 
Abdurahim Ötkür’de olduğu gibi, tamamen Çin komünist propagandası etkisiyle 
olmuştur. Nimşehit’in “Büyük Çin” (Büyük Zhongguo) başlıklı şiiri gibi, Lütful-
lah Mutalif’in “Çin” (Zhongguo), Abdurahim Ötkür’ün “Büyük Çin Gülistanına” 
(Büyük Zhongguo Gülistanığa) başlıklı şiirleri de, o dönemde batıda Bolşeviklerin, 
doğuda Çin komünistlerinin yoğun propagandası tesirinde yazılmış, samimiyetten 
uzak şiirlerdi. Çünkü bu şairler ne Çin’i görmüş (Abdurahim Ötkür Kansu’da doğ-
muş, ama küçükken Doğu Türkistan’a göç etmiştir.) ne de Çin hakkında tam bilgi 
sahibi kişilerdi. İnsanın kutsal mekânlar dışında görmediği, bilmediği bir mekânı 
sevmesi, oraya bağlanması pek mantıklı gelmiyor. Nimşehit’in 1950 yılından son-
raki şiirlerine yansıyan Çin sevgisi ve Çin’e bağlılığı ise, pek çok diğer şairde oldu-
ğu gibi, bir zorunluluktu. Zaten ne Milliyetçi Çin Partisi (Guo-min-dang) ne de Çin 
komünistleri bu şairlerin Çin sevgisine inanmışlardır. Lütfullah Mutalif’in henüz 22 
yaşındayken Milliyetçi Çin hükûmeti tarafından idam edilmesi, Nimşehit’in de Çin 
komünistleri tarafından sürgünde aç susuz bırakılarak öldürülmesi bunu gösterir. 

Nimşehit Çin’i değil, doğup büyüdüğü Doğu Türkistan’ı bir yâr gibi sevmiştir. 
Şair “pis ayak”lar altında kalmış “yâr”ını rakibin elinden kurtarmak için mücadele 
eden, savaşan yiğitlere, kahramanlara büyük saygı duymakta, şehit olanları büyük 
bir sevgiyle anmaktadır. Onun “Gençlere İltimas” (Yaşlardin İltimas), “Hapiste Şe-
hit Olan Dostum L. Mutalip’e” (Hepside Ketken Dostum L. Mutelipke), “Vatan 
Şehitleri Anısına” (Veten Qurbanliri Xatirisige), “Mezardan Ses” (Qebridin Avaz), 
“Mersiye” (Ahmetcan Kasımı’nın vefatı münasebeti ile) başlıklı şiirlerinde bu duy-
gular dile getirilmiştir. 

Nimşehit’in şiirlerinde yoğun işlenmiş temaların biri aşktır. Diğer şairler gibi, 
Nimşehit de bu ebedî, evrensel ve mukaddes duyguya uzak kalmamıştır. Onun halk 
şiiri nazım şekillerinden mâni ve koşma tarzında yazdığı “Bir Dilberime” (Bir Dil-
birimge), “Kız”, “Çıksam Bir Gün Kapıdan” (Çıksam Nagah İşikke), “Aşk İfadesi” 
(Muhebbet İpadisi), “Görüşme” (Uçrişiş) başlıklı şiirleri ve “Aşk Sevdası” (Muheb-
bet Sevdası ) başlıklı gazeli şairin aşk duygularını yansıtmaktadır. 
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Pelek maña nezer sal, Felek bana eyle nazar 
Yürikim yaş, özüm çal, Kalbim genç, ben ihtiyar,
Mecnun kebi bolupmen, Mecnun gibi olmuşum,
“Meşuqqe téz xever sal!...” “Maşuka tez haber sal.”
……….
Men aşnamen özüñge, Ben tutkunum özüne,
Şérin- şéker sözüñge, Şirin şeker sözüne,
Cani pida qilay men, Canı feda edeyim,
İkki qara közüñge. İki kara gözüne.

Ayġa oxşaş yüzliriñ, Aya benzer yüzlerin,
Dilġa çiraġ közliriñ, Kalbe çırağ gözlerin,
Mecruh dilni saqaytti, Yaralı kalbi sağalttı,
Séniñ qilġan sözliriñ. Söylediğin sözlerin.
 - Bir Dilbirimge (Sayrami 2008, 69-71)
 
Çiqsam nagah işikke, Çıksam bir gün kapıdan,
Köründi bir canan qiz, Gözüktü bir canan kız,
Közliri göher yeñliġ, Gözleri gevher gibi,
Yüzi mahi taban qiz. Yüzü mah-ı taban kız.
…….
Leyli senu - Mecnunmen, Leyla sen ve Mecnun ben,
Camaliñġa meptunmen, Cemaline meftun ben,
Hicriñda élip canni, Hicrinle alıp canı,
Qilmassenmu puşayman qiz. Olmaz mısın pişman kız.
……..
Hicriñ bilen daġlandim, Hicrin ile dağlandım,
Zulpuñ bilen baġlandim, Zülfün ile bağlandım,
Eqlimni élip qaçtiñ, Aklımı alıp kaçtın,
Köñlüm içre pinhan qiz. Gönlüm içre pinhan kız.
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Qiliç oxşaş qéşiñdin, Kılıç gibi kaşından,
Men aylinay beşiñdin, Dolanayım başından,
İraq qilma qéşiñdin, Irak etme yanından,
Külüp qoyup qaçqan qiz. Gülerek kaçan kız.
…
Siyah zulpuñ enberdek, Siyah zülfün anber gibi,
Köz qarişiñ şemşerdek, Bakışların bıçak gibi,
Kirpikliriñ xencerdek, Kirpiklerin hançer gibi,
Kuhiqaptin çiqqan qiz. Kaf Dağı’ndan çıkan kız.
 - Çiqsam Nagah İşikke (Sayrami 2008, 86-88)

Bu şiirlerde “yâr”, Çağatay edebiyatına özgü sevgili betimlemeleriyle be-
timlenmektedir. Sevgilinin siyah zülfünün ambere, kaşlarının kılıca, kirpiklerinin 
hançere, ağzının gül goncasına, dişlerinin inciye, gözlerinin çeşmeye, yüzünün 
güneşe, saçlarının sümbüle benzetilmesi Çağatay şiirine özgüdür. Kelime kadrosu 
da Çağatay şiirine has kelimelerden oluşturulmuştur: “hasta gönül”, “mecnun”, 
“maşuk”, “kuh-i kaf”, “bülbül”, “gül”, “aşk ateşi”, “dal”, “mah-ı taban”, “yakut”, 
“Leyla”, “şikeste”, “Ferhat”, “Şirin”, “Tahir”, “Zühre”.

Nimşehit “Bir Dilberime” başlıklı mâni tarzındaki şiirinin ilk 17 bendinde 
divan şiirinde ve halk şiirinde gördüğümüz geleneksel “yâr” tasvirini yaparken, 
son 2 bendinde bu “yâr”ın Pekin’de olduğunu ifade ederek siyasi otoriteye gön-
derme yapar. 

Méniñ derdim içimde, Benim derdim içimde,
Söygüm turar Beyciñde, Sevgilim var Pekin’de,
Nésip bolsa körermen, Nasip olsa görürüm,
Yéqin purset içinde. Yakın fırsat içinde.

Beyciñde gül éçildi, Pekin’de gül açıldı,
Boyi kélip çéçildi Kokusu gelip saçıldı,
Nimşehitniñ köñlimu, Nimşehit’in gönlü de,
Bahar bolup éçildi. Bahar olup açıldı. (Sayrami 2008, 72)

1953 tarihini taşıyan bu şiir Çin’de ve Doğu Türkistan’da Komünist Partisi 
iktidara geçtiği dönemde yazılmıştır. Nimşehit de diğer Uygur aydın ve siyasetçi-
leri gibi umudunu mazlum milletlere kurtuluşu, bağımsızlığı vaat eden Çin komü-
nistlerine bağlamış, onları kurtarıcı olarak görmüştür. “Bir Dilberime” adlı şiiri 
böyle bir umudun, inancın ürünüdür. 
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1950 yılından itibaren Nimşehit Çin Komünist Partisinin yanında yer almış-
tır. “Uluğ kommunizm baharida hem / Şehitniñ qénidek éçilġay gülüm” (Sultan 
1997, 211). (Ulu komünizm baharında hem/Şehidin kanı gibi açılsın gülüm). 
Onun “Önünde” (Aldida), “Özledim” (Séġindim) adlı ünlü şiirlerinde Çin Komü-
nist Partisine olan samimi duyguları dile getirilmiştir. Buna rağmen, şair 1960’li 
yılların sonunda çoluk çocuklarıyla birlikte Bay ilçesinin en ücra bölgesine sür-
gün edilmiş, ağır çalışma koşulları altında zorla çalıştırılmıştır. Şair o yıllarda 
yaşadığı sıkıntılarını şöyle ifade etmiştir:

Qanmidur, marcanmidur, ya qetre şebnem yaşimiz,
Taşmidur ya taġmidur, qayġuda qatqan başimiz,
Yoqmidur dunyada bizniñ iç köyer yoldaşimiz,
Daima qayġu-elem, hesretmidur qurdaşimiz,
Sorulup baş üstige topraqliriñ ey şum pelek,
Boldiġu zindan kebi her yaqliriñ ey şum pelek. 

Kan mıdır, mercan midir, ya katre şebnem yaşımız,
Taş mıdır ya dağ mıdır kaygıyla ağrıyan başımız,
Yok mudur dünyada bize acıyan yoldaşımız,
Daima kaygı elem dert midir akranımız,
Saçılıp baş üstüne toprakların ey şom felek,
Oldu yahu zindan gibi her tarafın ey şom felek. (Uygur Edebiyatı Tarihi 

2006, 91).

Ancak kendi milletinin kurtuluş ümidini Çin komünistlerinde gören, dolayı-
sıyla Çin’i, Çin Komünist Partisini seven, ona bağlanan şair “yâr” dediği bu sev-
gilinin vefasız, zalim yüzünü çok geç görmüş, hayal kırıklığını, son pişmanlığını 
şöyle dile getirmiştir: 

Muhebbet eyliban axiri mendek eyibkar bolmisun héçkim,
Meniñdek zaru sersan hem capakar bolmisun héçkim,
Biravġa étiqad eylep özi bi étibar bolmisun héçkim,
Közi yaşliq, yüriki zerde, dil azar bolmisun héçkim. 

Sevip de sonunda benim gibi günahkâr olmasın kimse,
Benim gibi perişan hem cefakâr olmasın kimse,
Birine bağlanıp kendisi biitibar olmasın kimse,
Gözünde yaş, kalbinde yara, gönlünde azar olmasın kimse. (Uygur Edebiyatı 

Tarihi 2006, 91-92)
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Lütfullah Mutalif’in böyle bir şansı olmamıştı. O Çin komünistlerinin gerçek 
yüzünü göremeden ayrılmıştı. Nimşehit hiç olmasa bu mısralarıyla hatasını kabul 
etmiş, kendi milletinden özür dilemiş, halkına ibret dersi vermiştir.

Nimşehit’in şiirlerinde dikkati çeken hususların biri, Türkiye Türkçesine has 
özelliklerin bulunmasıdır.

Ot zeherlik neşterile özini çaqquzmisam.
Ateş zehirli neşterile kendini sokturmazsam.
 - Aldida (Sayrami 2008, 23)
Özige ram qilsimu düşmen tiġile qorqutup.
Kendine bağlasa da düşmen tığıyla korkutup.
 - Aldida (Sayrami 2008, 45)
Kibrile ġemze qilsam.
Kibriyle gamze kılsam.
 -Muhabbet İpadisi (Sayrami 2008, 92) 

Bu cañgal eslide dehşetli cay dep at kötürgendi.
Bu orman aslında dehşetli yer diye ad almıştı.
 - Ormandin Gülbağ (Sayrami 2008, 13)

Derdli dil héç toxtimas, sirliq qelem qaynap turar,
Muñli dadimni işitse, Hızri tesbihdin azar.
Dertli gönül hiç durmaz sırlı kalem coşup durur,
Hüzünlü hâlimi işitse Hızır tespihten azar.
 - Aldida (Sayrami 2008, 23) 

Qedem teşripiñizge muntizir hörmetli méhman.
Teşrifinize muntezir hürmetli mihman.
 - Rübai (Sayrami 2008, 104)

“Azadliq” dep Aksu’da bir kurum tüzgen.
“Azaldık” diye Aksu’da bir kurum oluşturulmuş.
 - Veten Qurbanliri Xatirisige (Sayrami 2008, 28)

Canġa apet bu hayatliq, qalsa qardaş qul bolup.
Cana bela bu hayat kalsa kardaş kul olup.
 - Gezel (Sayrami 2008, 55)
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Yerin munbet, husuli mol, nége el aç ve miskindur.
Yerin münbit, ürünü bol, niye halk aç ve miskindir.
 - Ayrildim (Sayrami 2008, 52)
Bu örneklerdeki “neşterile”, “tiġile”, “kibrile”, “dehşetli”, “derdli”, muñli”, 

“hörmetli”, “kurum”, “kardaş”, “nége” ifadelerinde Türkiye Türkçesinin, daha 
genel bir ifadeyle Oğuzcanın etkisi görülmektedir.

Sonuç
Nimşehit’in şiirlerinin dili, üslubu ve nazım şekilleri Çağatay şiirinin özel-

liklerini taşımaktadır. Şiirlerinde Çağatay şiirine ait mazmun, sembol ve imgeler 
bolca bulunmaktadır. Bilim, vatanseverlik, aşk şiirlerinde işlenen önemli tema-
lardır. Bazı şiirleri halk şiiri tarzında yazılmıştır. 1949 yılından sonra yazdığı şiir-
lerde komünist propagandanın etkisi görülür. Dolayısıyla onun reformist özelliği 
daha çok şiirlerinin muhtevasında ifade bulur. Nimşehit de tıpkı Lütfullah Mutalif 
gibi halkının kurtuluşunu Çin komünistlerinde görmüş, ancak bu inancının bede-
lini canıyla ödemiştir. 
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TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİNE KATKISI

Günay KARAAĞAÇ*

Giriş
Bir dilin ya da dilin ait olduğu toplum ya da topluluğun etkileme gücü ya da 

çekiciliğinin ve dünya coğrafyasında yayıldığı alanın diller arası ilişkilerde doğ-
rudan etkili olduğu bilinmektedir ve ister sözlü ister yazılı olsun, diller arasında-
ki alışverişler, o dillerin konuşurlarının türlü düzlemlerdeki ilişkilerinden ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda konuşurlarının yayıldığı geniş coğrafyalar sayesinde, 
dillerin kapladığı coğrafyalar da genişler ve o coğrafyalarda konuşurlarının başka 
kültürlerle kurduğu türlü ilişkiler bir dilin başka dillerle olan ilişkisini belirler. 
Çünkü her kişi ya da topluluk, kendinden farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı 
bilgilenme yollarından geçmiş başka kişi ya da topluluklardan yeni şeyler öğrenir 
ve öğrendiklerinin adını da kendi diline taşır, yani alıntılar (Karaağaç 1998, 359).

Bilindiği gibi alıntıların iki türü vardır ve bunların biri; bir toplumun diğerine 
öğrettiklerini gösteren ve yönü çoğunlukla daha yüksek seviyeli dilden daha aşağı 
seviyeli dile doğru olan öğrenme temelli bilgi alıntılarıdır. Diğeri ise başka kişi 
ya da topluluklardan, bilgilenme ve öğrenme olmaksızın yapılan ve bilgi dünyası 
veya öğrenmeyle, yani alıcı dilin ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi olmayan özenti alıntı-
larıdır (Karaağaç 2009, 137-138).

Diller arası alışverişler, toplum ya da topluluklar arasında gelişen öğretmeler 
ve öğrenmeler sürecinin bir sonucudur ve bu bakımdan da hem kaynak dili hem 
de hedef dili ilgilendirir. Bu yüzden Türkçenin alışverişleri, Türk dilinin yanı sıra, 
Türklerle herhangi bir ilişkiye sahip olan ya da olmuş toplumların, bu alışverişler-
de kaynak ya da hedef konumundaki dillerini de ilgilendiren bir konudur. Bu ne-
denle de Türk diliyle diğer diller arasındaki alışverişler konusunda, bugüne kadar, 
birçoğu yabancı dille ve Türkologların yanı sıra Sinolog, Hungarolog, Slavist, 
Arabist vb. araştırmacılarca yüzden fazla kitap ve binlerce makale yazılmıştır 
(Karaağaç 2008, III).

İlk çağlardan beri, gerek Avrupa gerekse Asya’daki tarım kuşağında yaşa-
yan ülkelerin tarih kayıtlarında geçen ve hep kuzeyden geldiği söylenen kavimler 
arasında değişik adlarla da olsa yer alan Türkler, tarihin bildiği kadarıyla, sade-

* Prof. Dr., Aydın Üniversitesi. 
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ce bozkır kuşağının tek hâkimi olmakla kalmamışlar, aynı zamanda, Çin, Kuzey 
Hindistan ve Ortadoğu’yu içine alan tarım kuşağını da yurt edinmişlerdir. Bu se-
beple de bugün, nüfus yoğunluğu Türkistan, Hazar çevresi ve Anadolu ekseninde 
olmak üzere yaklaşık 6-7 milyon kilometrekareyi kaplayan Türk dili, tarih içinde, 
Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya, Orta Asya’dan Orta Akdeniz’e kadar yaklaşık 11 
milyon kilometrekarelik bir coğrafyaya yayılmıştır (Öztekten 2004, 12). 

Hakkında yüzlerce kitap ve binlerce makale yazılmış olan Türkçe ile diğer 
dünya dillerinin ilişkileri konusunda ne yazık ki Türkologların yaptığı çalışmala-
rın sayısı çok azdır. Bu azlık, bu tür çalışmaları yapabilmek için söz konusu dilleri 
bilmek gerekliliğinden kaynaklanmış olsa da, Türkologlarca yapılıp Türkçe ya-
yımlanan eserlerin sayısının artmasına bağlı olarak Türk insanının psikolojisinde 
iyileşmeler olacağı şimdiden tahmin edilebilir. Zira Türk kamuoyunca belli başlı 
birkaç sözün dışında dünya dillerinde Türkçeden alıntılanmış binlerce sözün var-
lığı pek bilinmemekte bu da Türkçenin ‘zayıf bir dil’ olduğu yönünde söylentile-
rin yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Uzun yıllardır süren bu eksiklik, tarafımızdan hazırlanan ve Türk Dil 
Kurumunca 2008 yılında yayımlanan, yaklaşık 8000 maddelik içeriğe sahip 
Türkçe Verintiler Sözlüğü (TVS) ile ortadan kaldırılmıştır. Bu kısa bilgilerden 
sonra Türkçenin diğer dillerle olan ilişkilerini tarihteki eskilik sırasına kısaca göre 
gözden geçirebiliriz.

Diller Verilen Alınan

 Türkçe 
Verintiler 
Sözlüğü

Kendimizin 
Ürettiği
Sözler

Başka 
Dillerden 
Taşıma 
Sözler

TDK 
Sözlüğü

Hasan Eren 
E. Sözlüğü

Türkçe  7683  45888 473
Almanca  136 % 60 % 40 85 __
Arapça  1802 % 75 % 25 6463  86
Arnavutça  2413 % 60 % 40 1 ─
Bulgarca  3995 % 60 % 40 8 22
Çekçe  185 % 60 % 40 __ __
Çince  218 % 100 __ __  2
Ermenice  3166 % 60 % 40  23  120
Farsça  1696 % 95 % 5  1374  396
Fince  113 % 95  % 5  2  ─
Fransızca  73 % 60  % 40  4974  __
İngilizce  254  % 60  % 40  538  __
İtalyanca  188  % 60  % 40  632  __
Macarca  1143  % 70  % 30  19  6
Makedonca  1749  % 60  % 40  __  __
Romence  1548  % 60  % 40  __  1
Rusça  1468  % 80  % 20  40  6
Sırp-Hırvat  3065  % 60  % 40  24  3
Urduca  232  % 95  % 5  __  __
Yunanca  2644  % 60  % 40  503  419
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Türkçe-Çince ilişkisi
Orhon Yazıtlarında Bilge Kağan’ın tatlı sözü ve yumuşak ipeğiyle ‘aldatıcı’ 

olarak tarif ettiği Çinlilerle Türklerin, binlerce yıl öncelere uzanan ilişkilerinin 
başlangıcı bugün için tamamen karanlıktır. Buna rağmen Türk olup olmadıkları 
tarihçilerce tartışılan ve Çin kaynaklarında ‘Sien-pi, Tu-yü hun, Hiung-nu, Ti, Tik, 
Tinglin, T’ie-le’ gibi adlarla anılan kuzey kavimleri bir yana bırakılırsa ‘Türk’ adı-
nın ilk defa geçtiği ve Türk yazı dilinin bilinen en eski belgelerinden olan Orhon 
yazıtlarının sahipleri Köktürkler devrinden günümüze kadar süren Türk-Çin iliş-
kileri bile hayli derindir. Bu iki ulus, ticaretten savaşa kadar her türlü komşuluk 
ilişkileri yanında, uzun devirler boyunca aynı yöneticilerin idaresinde birlikte ya-
şamışlar ve hayatlarındaki bu iç içelik, elbette bu ulusların dillerine de yansımıştır 
(Karaağaç 2009, 155).

Çincedeki Türkçe ögeler ifadesiyse kolayca söylenebilen bir söz değildir; 
çünkü Çincede Türkçe ögelerin bulunabileceği pek düşünülmemiştir. Diğer ta-
raftan yakın zamana kadar, hem Çinceyi hem Türkçeyi bilen Çince veya Türkçe 
bilginlerinin yetişmemiş olması, bu konudaki araştırmaların Paul Peliot ve öğren-
cisi Lajos Ligeti’nin (Karaağaç 1989) ulaştıkları noktada kalmasına yol açmıştır.

Son yıllarda yayımlanan bugünkü Çincenin sözlüğünün (XHC 1986) ve 
Çincedeki yabancı sözler sözlüğünün (HWC 1984) taranması bile, oldukça ilgi 
çekici sonuçlar doğurmuştur. Bir Uygur Türkü olan Alimcan İnayet, sağlam bir 
Çince ve Türkçe bilgisine sahip olmanın verdiği ehliyetle, bu sözlükleri taradı-
ğında ilgi çekici sonuçlara ulaşmış ve Çincede 307 Türkçe söz olduğunu tespit 
etmiştir (İnayet 1996; İnayet 1999; İnayet 2000). TVS’de ise Çincede 218 Türkçe 
verinti gösterilmektedir.

Türkçe-Farsça ilişkisi
Hint-Avrupa dil ailesinden olan Sanskritçe, Toharca, Soğdca gibi dillerin yanı 

sıra, Türklerin Çinlilerden sonra en eski komşuları olan İranlıların dili Farsçanın 
Türkçe ile ilişkisi konusu, hemen hemen, Türkçe-Çince ilişkileri kadar çetin bir 
konudur.

Bu çetinliğin yanı sıra, Türkçe ve Altay dilleri üzerine yapılan çalışmala-
rın yetersizliği yüzünden, bugün bu dillerde yani Altay dilleri ailesinden ilk anda 
göze çarpmayan sözleri, anılan bu Hint-Avrupa dillerinden birine mal etmek 
moda hâline gelmiştir (Bazin 1979; Rona-Tas 1986; Aalto 1971). Bu tutum, doğal 
olarak zaman zaman eleştirilere uğramış (Tezcan 1994), hatta bu tür eleştiriler, 
bu modaya çok uyanlardan bile zaman zaman yükselmiştir (Doerfer 1967, 411).

Farsçadaki Türkçe ögelerden bildiğimiz kadarıyla ilk defa Mehmet Fuad 
Köprülü, 1938’deki Şarkiyatçılar Kongresi’ne sunduğu bildiride söz etmiş, bu 
konunun önemini vurgulayarak liste hâlinde 280 sözü örnek olarak vermiştir 
(Köprülü 1942). Bundan çeyrek yüzyıl sonra da bu konu geniş ve ayrıntılı bir 
şekilde, müteveffa Alman Türkolog Gerhard Doerfer tarafından incelenmiş ve 
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Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen adlı eser 1963-1975 yıl-
ları arasında dört cilt hâlinde yayımlanmıştır (Doerfer 1963, 1965, 1967, 1975). 
Bu eserde Türkçeden Farsçaya 2.545 sözün geçtiği belirtilmiştir; ancak Doerfer, 
Türkçe oldukları son derece açık olan bazı sözleri tereddütle karşılamış, hatta bu 
sözleri başka dillere ait göstermiştir. Ayrıca bugün bile Farsçada kullanılan pek 
çok Türkçe söz eserde yer almamıştır (Karaağaç 2009, 163-164). 

TVS’de ise Farsçadaki Türkçe sözlerin 1.696’sı yer almaktadır. Bu konuda 
yapılacak daha ileri ve yeni çalışmalar, Farsçadaki Türkçe sözlerin sayısını daha 
da arttıracaktır. 

Türkçe-Urduca ilişkisi
Bir Ural-Altay dili olan Türk dili ile Hint-Avrupa dil ailesinin Hint dilleri 

arasındaki ilişkiler çok eski dönemlere kadar uzanır. Türklerin benimsediği din-
lerden biri olan Budacılığın merkezi olması yanında, Hindistan çeşitli Türk boyla-
rının da göç yeri olmuştur. Hint kavimleri, tarihin her döneminde, bir veya birkaç 
Türk kavmiyle komşuluk yaşamıştır. Son olarak da, İslam dindaşlığının Gazneli 
Mahmud ile komşuluk ilişkisine ve nihayet Kutbettin Aybek’in 1192’de Delhi 
Sultanlığı’nı kurmasıyla da yöneten-yönetilen ilişkisine dönüşmesi, 665 yıl süren 
bir birliktelik yaratmış ve bu ilişkiler İngilizlerin 1857’de Hindistan’ı işgaliyle 
sona ermiştir.

Günümüzde Pakistan devletinin resmî dili olan ve Hindistan’ın da resmî dil-
leri arasında yer alan Urduca, bugün bu ülkelerin dışında, dünyanın değişik ülke-
lerinde de yüz milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktadır. 

Urduca ile Türkçenin ilişkisi üzerine bazı çalışmalar vardır (Bilik 1998; Bilik 
1999). Türk dilinin etkilediği sahalardan olan Hindistan yarımadasında, Hint dil-
leriyle Türk dili ilişkileri konusundaki ilk çalışma, Otto Spies’in yayımladığı Hint 
dillerindeki Türkçe kökenli sözlerle Türkçe üzerinden bu dillere geçen sözlerin 
yer aldığı ve 135 sözden oluşan bir listedir (Spies 1955).

Türkçe- Hintçe ve Urduca arasındaki ilişkilerle ilgili olarak ‘eski ve büyük 
sözlükleri taramanın uzun zaman alacağını’ söyleyen Erkan Türkmen, başlıca iki 
pratik sözlüğü tarayarak hazırladığı 118 sözlük bir listeyi, iki yazı olarak yayım-
lamıştır (Türkmen 1985a, 1985b).

Bu konuda son çalışmayı yapan Münevver Tekcan ise daha önce tespit edilen 
Hint dillerindeki ve Urducadaki Türkçe sözlere ek olarak 77 söz daha tespit etmiş-
tir. Bu sayede toplam sayı 227’dir. Bunların 140’ı sosyal hayatla, 61’i yönetimle, 
17’si beslenme ve 9’u ise giyimle ilgilidir (Tekcan 2004).

TVS’de ise Urducada Türkçeden alınmış 232 söz yer almaktadır. 

Türkçe-Arapça ilişkisi
Türklerin komşuları olan Arapların dili, Türkler için sadece bir komşu dili 

olmaktan öte anlamlar ifade etmiştir; çünkü Arapça, Türklerin yeni dinlerinden 



221Günay KARAAĞAÇ

birinin de dilidir ve Farslardan öğrendikleri Arap edebiyat geleneğinin de taşıyı-
cısıdır. Dolayısıyla komşuluktan öte, bir tür yöneten ve yönetilen ilişkisi, Farsça-
Türkçe arasında olduğu kadar Arapça-Türkçe arasında da olmuştur.

Arapçadaki Türkçe ögeler konusu, Türkçedeki Arapça ögelerden de az işlen-
miştir. Özellikle, İstanbul’un başkent yapıldığı günden bugüne kadar Müslümanlık 
için bir din Türkçesi yaratamayan Türkler, Araplara, askerlik, beslenme ve gi-
yim-kuşam gibi pek çok alt kültür bilgisi öğretmişler ve dolayısıyla Türkçeden 
Arapçaya bu alanlarla ilgili pek çok söz alınmıştır. Arapçadaki Türkçe ögeler ko-
nusu, sözlük yazarlarının o kadar yoğun işin arasında verdikleri kısa işaretlemeler 
dışında da birçok kitap ve makalenin konusu olmuştur. Bu kitap ve makaleler, 
genellikle, geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Arapçanın herhangi bir bölgesin-
deki Türkçe ögeleri konu edinmektedirler (Gordlevskiy 1961; Cheneb 1966; Ateş 
1965, 1966; Prokosch 1983a, 1983b, 1991; Ababneh-Prokosch 1997). Bütün bu 
çalışmalar, 1984 yılında Şamil Fahri Yahya tarafından değerlendirilmiştir (Yahya 
1984). Şamil Fahri Yahya’nın eserinde 1.981 Türkçe söz, Arapçanın çeşitli coğ-
rafyalarındaki biçim ve anlamlarıyla verilmektedir. Araştırmacı, ayrıca, Arapçada 
sık kullanılan Türkçenin bazı isim yapma eklerini ve bu eklerin geçtiği sözleri 
de vermektedir. Yakın zamanda bu konuda Bedrettin Aytaç tarafından da Arap 
Lehçelerindeki Türkçe Sözler isimli bir eser yayımlanmış; ancak bu eserde sadece 
941 Türkçe söz konu edilmiştir.

TVS’de ise Arapçada Türkçeden alınmış 1.802 söz yer almaktadır.

Türkçe-Rusça ilişkisi
Türklerin Çinliler, Farslar ve Araplardan sonra en eski komşuları önce Ruslar 

sonra da bütün Slavlardır. MS 4. yüzyılda İndo-Germen topluluğundan ayrılan 
Kuzey ve Güney Slavları, MS 6. yüzyıldan itibaren, önce Avarların, sonra da 
Bulgar Türklerinin ziraatçı tebaaları olarak daha doğuya çekilmişler ve niha-
yet MS 8. yüzyılda bugünkü vatanlarına ulaşmışlardır. Bu sebeple gerek Kuzey 
Slavları, gerekse Güney Slavları, bu bin beş yüz yıla yakın süre içinde daima bir 
Türk kavminin komşusu olmuşlardır (Karaağaç 2009, 177). 

Nikolay Aleksandroviç Baskakov Türk Kökenli Rus Soyadları isimli çalış-
masında 300 Türkçe kökenli Rus soyadını etraflıca incelemiştir (Baskakov 1997; 
Şirin 1999). Tatar bilgin A.H. Halikov da Rus Tanınan 500 Bulgar-Tatar-Türk Asıllı 
Sülale adlı eserinde bugün Rusçada kullanılan 500 soyadını tespit etmiştir (Halikov 
1995). Bu eserlerde incelenen soyadlarında Türk-Tatar asıllı olan ve özellikle bi-
lim adamları, yazarlar, diplomatlar ve devlet adamlarının adları öne çıkmaktadır. 
Mesela Rahmâninov veya Yeltsin gibi isimler bunlardandır. Bu gibi ilişkilere işaret 
eden “Rus’u kazırsan altından Tatar (Türk) çıkar” sözü bilinen bir sözdür. 

Slav dillerindeki Türkçe ögelerle ilgili ilk çalışmalar ise 1850’lerde başlamış 
ve günümüze kadar da sürmüştür. Bu konudaki çalışmalar, burada sayamayaca-
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ğımız kadar çoktur.1 Önce Rusların, daha sonra da Güney Slavlarının dilleri üze-
rinde başlayan bu çalışmaların sonuçları derli toplu birer sözlük hâlinde Elizaveta 
Nikolaevna Şipova’nın (Şipova 1976) ve Abdullah Şkaljic’in (Skaljic 1985) eser-
lerinde işlenmiştir (Karaağaç 2009, 178).

E. N. Şipova’nın sözlüğünde, Rusçaya Türkçeden geçtiği kabul edilen 1.507 
söz üzerinde durulmaktadır. Bu sayı, Şipova’dan önce Rus etimoloji sözlüğünü 
yazmış olan Max Vasmer’in eserindeki (Vasmer 1950-1958) Türkçe öge sayısın-
dan epeyce azdır (Karaağaç 2009, 178). N. Jr. Poppe, Vasmer’in eserinde Türkçe 
asıllı olarak belirlenen 1.700 söz olduğunu bildirmiş ve Vasmer’i, sözlerin ağız-
lardaki biçimlerine de yer verdiği iddiasıyla eleştirmiştir (Poppe 1971, 44). Her ne 
olursa olsun, Rusların bugünkü yeni vatanlarına geldikleri tarihlerden beri süren 
Türk-Rus ilişkilerine bakarak pek çok kitap ve makalenin yayımlandığı bu konu-
da yapılacak yeni çalışmalarla Rusçadaki Türkçe sözlerin sayısı artacaktır; çün-
kü Ruslarla Türklerin son yıllarda ilişkileri eskiye göre daha da hareketlenmiştir. 
Yani birlikte yaşamalar artmıştır, dolayısıyla da karşılıklı öğrenmeler çoğalmış 
olmalıdır. İncelenen kaynaklardaki Türkçe sözler listesinde tek başına tamam 
sözü yoktur; ancak bugün Rusçada tamam sözü sıkça kullanılmaktadır (Karaağaç 
2009, 179; Yangın 2004). 

Rusçadaki Türkçe sözlerin 1.468’i TVS’de yer almaktadır.

Türkçe-Ukraynaca ilişkisi
Rus, Sırp-Hırvat, Çek, Slovak ve Leh dilleri gibi, bir Slav dili olarak, 

Ukraynacadaki Türkçe ögelerle ilgili ilk çalışmalar, 1850’lerde başlamıştır ve günü-
müzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar, burada sayılamayacak kadar çoktur. 

Çeşitli Slav dillerindeki Türkçe ögeleri konu edinen çalışmalarda, sözlerin 
Ukraynaca biçimlerine de temas edilir. Bilhassa Vasmer, sözlerin Rusça biçimle-
rinden önce Ukraynacadaki biçimlerini verir. Ukraynacadaki Türkçe ögeleri konu 
edinen son monografik yayın da, bu iki Slav dilindeki Türkçe sözleri, iki ayrı 
bölüm hâlinde inceler. Günlük gazete ve dergilerin, okul kitaplarının taranmasıy-
la oluşturulmuştur. R. R. Devletov tarafından yayımlanan ve günlük dile dayalı 
bu çalışmanın Ukraynaca bölümünde 747, Rusça bölümünde 594 Türkçe söz yer 
almaktadır (Devletov 2001).

Türkçe-Ermenice ilişkisi
Uzun bir zaman dilimi içinde komşu olarak yaşamış olan Türklerle Ermeniler, 

birbirlerinden pek çok şey öğrenmiş; öğrendikleri bilgilerin adı olan komşu dilde-
ki sözü de kendi dillerine taşımışlardır.

Türk tarihi ve Türk dili araştırmalarında, Çin, Fars ve Bizans kaynaklarının 
oynadığı role benzer bir başka rolü de Kafkasya’nın Türk olmayan halklarının ya-
zılı kaynakları oynamaktadır. Bu yazılı kaynaklardaki Türkçe sözler ve dil bilgisi 

1  Bu çalışmaların bibliyografyası için bkz. Poppe 1965, 1971. 
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ögeleri, yazılı devir öncesindeki Türkçeyi kurmak için Türk dili tarihi açısından; 
yine bu belgelerdeki Türkçe kavim, kişi ve yer adlarıyla Türk tarihi açısından 
önemlidir (Karaağaç 2009, 180).

Kafkasyalı halkların tarih kaynaklarındaki ve dillerindeki Türkçe etkisi 
konusunda birçok çalışma yapan Mordtmann, eserlerinden birinde şunları söy-
lemektedir: Ermeniler Hint-Avrupa grubuna bağlıdır; ama dilleri açıkça Turan 
etkisinin izlerini taşımaktadır. Bu ifade altında, ben, Osmanlılarla yüzyıllar boyu 
süren ilişkiler sonucu olarak Ermeniceye giren Türkçe sözleri değil, Selçuklular, 
Osmanlılar vb. Türk devletleri doğmadan, MS IV., V., VI., VII. yüzyılların yazı-
lı Ermenicesindeki Turan ögelerini kastediyorum. Mordtmann, bu yazısında 23 
Türkçe söz sunarak bu sözlerin yazılı Türkçeden önceki devirlerde, MS IV.-V. 
yüzyıllarda Ermeniceye alındığını belirtmiştir (Karaağaç 2009, 180). 

Türkçenin Ermenice üzerindeki etkisi, Ermenicenin Türkçe üzerindeki et-
kisinden daha yoğun olmuş, Ermenice Türkçeden yalnızca söz değil, deyim, ek, 
ses almış, hatta bu dilin söz dizimi bile Türkçeden etkilenmiştir ve Ermenicenin 
etimoloji sözlüğü yazarı Açaryan’a göre Ermenicede 4.262 Türkçe söz vardır 
(Karaağaç 2009, 181-190).

TVS’de ise Ermenicedeki 3.166 Türkçe verinti yer almaktadır.

Türkçe- Macarca ilişkisi 
Bizans kaynaklarında yanlışlıkla ‘Türk’ olarak adlandırılan ve M.S. 463 

tarihinde Karadeniz’in kıyılarına inen Ogur kavimlerinden biri olan Macarların 
diliyle Türkçenin ilişkisinin başlangıcı, Türklerle Macarların ilişkileri gibi tari-
hin derinliklerinde kaybolmuştur. Bu sebeple MS V. yüzyıldan önceki Türkçe-
Macarca ilişkisi hakkında söylenebilecek şeyler bugün için sayılıdır (Karaağaç 
2009, 190-191).

Bu konu üzerine çalışan bilginler karanlık devirlerden sonraki Türkçe-
Macarca ilişkilerini iki döneme ayırmaktadırlar:

1. Yurt tutuş öncesi ve Arpad devri
2. Osmanlılar dönemi
Bu devirlerde Türkçeden pek çok söz alan Macarca, Türklere bir şey vermek-

te oldukça sanki cimrice davranmıştır ve bu yüzden Macarlardan öğrendiklerimiz, 
varoş, katana/kadana, kopça, soba, şarampol sözlerinin taşıdığı bilgilerle sınırlı 
kalmıştır (Karaağaç 2009, 191). 

Oysa bu ilişki Türkçeden Macarcaya doğru epey zengin olmuştur. Macarcaya 
yurt tutuş öncesinde, yani V. ve IX. yüzyıllar arasında alınmış Türkçe sözler, 
Bulgar ve Çuvaş Türkçesi kaynaklı iken, IX. ve XV. yüzyıllar arasındaki Arpad 
devri alıntıları ise Kıpçak Türkçesinden alınmadır. Bu dönem hakkında yaptıkları 
çalışmalarında Zoltan Gombocz 413, Lajos Ligeti 485 sözün bu dönemde geç-
tiğini belirtirken Zsuzsa Kakuk ise 1.312 Türkçe sözün Osmanlılar döneminde 
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Macarcaya geçtiğini kaydetmiştir. Macar etimoloji sözlüğüne göre ise, Macarcaya 
Osmanlı döneminde giren sözlerin sayısı 501’dir. Bu yayınlara göre, Macarcadaki 
Türkçe ögelerin sayıları epeyce farklıdır. Bu yüzden, bu ögelerin sağlıklı bir şekil-
de tespiti, daha uzun yıllar sürecek gibidir (Karaağaç 2009, 191-194).

TVS’de Macarcadaki Türkçe kaynaklı 1.143 söz yer almaktadır.

Türkçe-Romence ilişkisi
Türkçenin Romence ile ilişkisinin ilk araştırılmaları Rusça ile ilişkisinin 

araştırılmaya başlanmasından çeyrek yüzyıl sonrasına aittir. Bu konuda bilinen 
en eski çalışma, yukarıda da andığımız Slav dillerinin ilk etimoloji sözlüğünü 
hazırlayan ve Slavcadaki Türkçe ögeler üzerindeki çalışmaları başlatan Franz 
Miklosich tarafından yapılmıştır. Aynı yıllarda, Lazar Šaineanu, Romen dilindeki 
Türkçe ögeleri incelediği eserini (Elemente turceşti in limba romana) yayımlar. 
L. Šaineanu, Romen dili ve kültüründeki oryantal etkiyi araştırdığı, özellikle de 
Türkçenin etkisinin kültür boyutlarını da tartıştığı üç ciltlik muhteşem eserini ise 
önce 1900 yılında Romence (Influenta orientala asupra limbei ţi culturei romane) 
ve 1902 yılında da Fransızca (L’influence orientale sur la langue et civilisation 
roumains) olarak yayımlar. 3900 civarında Türkçe öge barındıran bu çalışmala-
ra dayanarak, Romanya dışında da birçok çalışma yapılmıştır ve yeni eserlerin 
ana kaynağı, Romanya’da yapılan bu çalışmalar olmuştur. 1927 yılında, bundan 
sonra 1960 yılında, Heine F. Wendt, Romencedeki Türkçe ögeleri incelediği ese-
rini (Die türkischen Elemente im Rumänischen) yayımlamıştır (Karaağaç 2009, 
196-200). Türkçeden alınan sözlerin alınma devirlerini de açıklamaya çalışan bu 
eserde, 1.541 Türkçe söz irdelenmektedir. 

Bu çalışmalar dışında iki Türk araştırmacı (Guboğlu 1966; Altay 1996) yap-
tığı çalışmalarda Romencedeki Türkçe söz sayısının 1.700 ile 3.000 arasında ol-
duğunu söylemişlerdir. Son olarak 2002’de Muammer Nurlu tarafından yayımla-
nan eserde (Nurlu 2002) Osmanlı döneminde Romenceye geçmiş yaklaşık 1.200 
söz incelenmiştir.

TVS’de ise Romencede Türkçeden alınma 1.548 söz yer alınmaktadır.

Türkçe-Bulgarca ilişkisi
Bugün ancak adları Türkçe kalan ama bir zamanlar dilleri de Türkçe olan 

Bulgar halkı Karadeniz çevresi ve Balkanlarda birçok yeri adlandırmışlar ve 
Türkçe konuştukları süre içinde başka kavimlerin boylarını da etkilemişlerdir. 
Bulgar Türkçesinin Slav dillerine, Romenceye ve Macarcaya yaptığı katkı, kü-
çümsenemeyecek seviyededir.

MS 1000’li yıllardan itibaren tamamen Slav dili konuşan bir halk hâline ge-
len Bulgarların yeni dili olan Bulgar Slavcasından Türkçeye ancak çete, gocuk, 
kuluçka gibi birkaç söz geçmiştir (Eren 1985).
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Slavlaştıkları tarihlerden günümüze kadar sürekli olarak Türk kavimleriyle 
komşuluk yaşayan ve XIV. yy. başlarından XX. yy. başlarına kadar da Osmanlı 
Devleti’nin bir parçasını oluşturan Bulgarlar ve Bulgarca, tıpkı diğer Slav dilleri 
ve Arnavutça, Ermenice gibi Türkçenin derin etkisi altında kalmıştır. Bulgarca da 
Arnavutça ve Ermenice gibi yalnızca söz ve sözlük düzlemlerinde değil, gramer 
düzleminde de Türkçenin güçlü etkisi altında kalmıştır (Karaağaç 2009, 200-205). 

Bulgarcadaki yabancı sözler sözlüğü (Reçnik na Çujdite Dumi v Bılgarskiya 
Ezik) ile Bulgarca sözlüğün üçüncü baskısının (Bılgarski Tılkoven Reçnik) taran-
masına dayanan bir çalışmaya göre Bulgarcadaki Türkçe söz sayısı 2.557’dir 
(Yücel 1991). Oysa TVS’de Bulgarcadaki 3.995 Türkçe verinti gösterilmektedir.

Türkçe- Sırp-Hırvatça ilişkisi
Yukarıda da belirtildiği gibi Slav dillerindeki Türkçe ögelerle ilgili ilk ça-

lışmalar, 1850’lerde başlamış ve günümüze dek süre gelmiştir. Bu konudaki 
çalışmalar, burada sayamayacağımız kadar çoktur. Slav dillerinden olan Sırp-
Hırvatçadaki Türkçe sözler de bir sözlük hâlinde yine Abdullah Skaljic’in eserin-
de yer alır (Skaljic 1985).

Diller arası etkileşimler konusunda dünyanın en ilgi çekici kitabı olarak ilan 
edilen A. Skaljic’in eseri, Sırp-Hırvat dillerinin Türkçe ögelerini konu edinir. A. 
Skaljic’in sözlüğünde, 6.878 değişik anlamda 8.742 söz yer almaktadır. 

TVS’nin verisine göre Sırp-Hırvatçada 3.065 Türkçe verinti bulunmaktadır.

Türkçe-Arnavutça ilişkisi
Türklerin Arnavutlarla ilişkisi, yukarıda değinilen diğer Balkan halkları gibi 

Türk boylarının Karadeniz’in kuzeyinden geçip Balkanlara ilerlemesi tarihi ka-
dar eski olsa da yoğun ilişkiler Osmanlı döneminde olmuştur ve Arnavutçadaki 
Türkçe ögelerle ilgili çalışmalar, Slav dillerindeki Türkçe ögeler üzerine çalış-
maların başladığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Bu konudaki ilk çalışma, 
yine Franz Miklosich tarafından yapılan çalışmadır ve ardından Gustav Meyer 
Arnavutçanın etimoloji sözlüğünde (Etymologisches Wörterbuch der albanis-
chen Sprache) Türkçe sözleri göstermiştir. Eserinin girişinde, G. Meyer 1.180 
sözün Türkçe olduğunu açıklamıştır. Ardından Norbert Boretzky, 1975 ve 1976 
yıllarında, Arnavutçadaki Türkçe etkisini iki cilt hâlinde yayımlamıştır (Der tür-
kische Einfluss auf das Albanische). Birinci ciltte (Phonologie und Morphologie 
der albanische Turzismen) Arnavutçadaki Türkçe sözlerin ses değişmeleri ile 
Arnavutçada kullanılan Türkçe ek ve yapılar incelenir. İkinci cilt ise (Wörterbuch 
der albanischen Turzismen) sözlüktür ve bu sözlükte, varyantlarıyla birlikte 4.078 
madde yer alır (Karaağaç 2009, 214-219).

TVS’de Arnavutçada bulunan 2.413 Türkçe verinti gösterilmektedir. 
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Türkçe-Yunanca ilişkisi
Türkçenin Yunanca ile ilişkisi, eski devirler ve Bizans üzerinden gerçekleş-

miş sınırlı ilişki bir kıyıya bırakılırsa 11. yüzyıldan 1923’lere kadar sürmüştür. 
Yunancanın eski sözlükleri dışında, F. Miklosich, Yunancadaki Türkçe ögelerden 
söz eden ve onları listeleyen ilk kişidir. Daha sonra G. Mayer ve L. Rouzevalle 
de bu konuda çalışmıştır. M. Triantaphyllidis’in eseri (Die Lehnwörter der mit-
telgriechischen Vulgärliteratur) ise, 1909 yılında yayımlanmıştı. S. Y. Baydur 
da, 1953’te yazdığı ‘Dilimiz ve Yunan-Latin Asıllı Sözler’ adlı yazısını yayım-
lar (Karaağaç 2009, 230). Bu çalışmalardan sonra, Konstantinos Kukkidis, 1960 
yılında Atina’da çalışmalarını yayımlamış ve Yunancada 3.000 Türkçe kaynaklı 
sözü göstermiştir (Kukkidis 1960). Bütün bu çalışmaların sonuçları, sonraki yıl-
larda ses ve anlamca inceleme altına alınır ve 1974 yılında Pavlos Georgidas ta-
rafından Münih Devlet Üniversitesinde hazırlanan ve gecikmeli olarak daha son-
ra yayımlanan doktora tezi, Yunancadaki Türkçe ögeleri ses bakımından inceler 
(Georgidas 1974). Georgidas’da Yunancadaki Türkçe sözlerin sayısı 1.968’dir.

TVS’de ise Yunancada Türkçeden alınma 2.644 söz yer alınmaktadır.

Türkçe-Fince ilişkisi
Dil aileleri şemasında Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda duran Türkçe ile 

Ural kolunda duran Fincenin ilişkisi ya da bu dillerin konuşurları olan Türklerle 
Finlilerin komşuluğu konusunda şimdiye kadar yapılmış tek bir monografik ça-
lışma vardır. Coğrafyası dolayısıyla Türkçenin daha çok kuzey koluyla ilişkisi 
olan Finceden Türkçeye geçmiş herhangi bir söz bilinmezken, Fincenin etimoloji 
sözlüğünde (SKES) 10 kadar sözün doğrudan Türkçe olduğu gösterilmekteyken, 
bu konuda tek monografik çalışmayı yapan Mustafa Öner ise, yine Fincenin eti-
moloji sözlüğüne dayandırdığı incelemesinde ‘Türk Dilleri’ başlığı altında toplam 
118 söze atıf kaydedildiğini söylemiştir (Öner 2004).

Türkçenin bu dillerden başka Lehçe, Çekçe, İtalyanca, Fransızca, Almanca 
ve İngilizce ile ilişkileri olmuştur. Bu dillerdeki Türkçe verintiler için TVS ve 
Karaağaç 2009 incelenebilir.

Sonuç
Türkçe, dünyanın belli başlı bütün dilleri ile karşılıklı söz alışverişi içinde 

olmuş, hatta aldığı bazı sözleri anlam veya ses değişiklikleriyle dünyanın başka 
dillerine vermiştir. 

TVS ve diğer kaynaklarda yer alan verilere göre Türkçe Arapçaya 1468, 
Arnavutçaya 2413, Çinceye 218, Ermeniceye 3166, Farsçaya 1696, Finceye 118, 
Macarcaya 1143, Romenceye 1548, Rusçaya 1468, Sırpça ve Hırvatçaya 3605, 
Ukrayncaya 747, Urducaya 323, Yunancaya 2644 söz vermiştir. Yapılacak ayrın-
tılı yeni tespitler farklı sonuçlar ortaya koyacaktır. 
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SOSYALİST REALİZM VE SOVYET EDEBİYATI

Şuayip KARAKAŞ*

Giriş
Bu tebliğde evvela “Sosyalist realizm” ve “Sovyet edebiyatı” terimlerinden 

ne kastedildiği tarif çerçevesinde tespit edilecek, arkasından, bunun karşılığı olan 
edebiyatın temel prensiplerini ilan eden bir yazıdan söz edilecek ve nihayet bu 
edebiyatın göze çarpan özellikleri hülasa olunacaktır. Bu arada, sosyalist realizm 
teriminin, Türkçede “sosyalist gerçekçilik/toplumcu gerçekçilik/toplumsal ger-
çekçilik” gibi adlarla karşılandığı da hatırlanmalıdır.

Sovyet tenkitçisi Korneliy Zelinskiy (1896-1970), bu bahse dair kaleme al-
dığı eserinde, Sovyet edebiyatını, “1917 Ekim devriminin yavrusu ve kendi sesi” 
olarak tarif ettikten sonra, Komünist Partisinin edebiyatı her merhalede yönlen-
diren ana unsur olduğunu itiraf eder. Buna göre okuyucu, “bu edebiyatı izleyerek 
parti merkez komitesinin kararlarını, parti yöneticilerinin görüşlerini ve nihayet 
aydınların gelişmesi üzerinde derin etkiler yapan ideolojik verileri yakından tanı-
yıp” (Zelinskiy 1978, 15-16) öğrenebilecektir.

Özbek yazar Sencer Sâdık ise, Hâzırgi Özbek Edebiyatı adlı eserinde, Sovyet 
edebiyatının, “inkılâp ve sosyalizm mücadelesini anlatan ve Marksist-Leninist 
dünya görüşüne baş eğdirilen bir edebiyat” olduğunu, sosyalist realizm metodu-
nun da “bütün şair ve yazarları yaklaşık altmış yıl boyunca âdeta zincire vur-
duğunu” belirtir (Sâdık 1992, 10-11). Özbek Sovyet Ansiklopedisi’nde ise, “bir 
sosyalist realizm edebiyatı olan Sovyet edebiyatının, Marksist-Leninist partinin 
halkçılık, komünizm ideolojisi ve sosyalist enternasyonalizm prensiplerine da-
yandığı” (Özbek-10, 1978, 174) belirtilmektedir. 

Sovyet edebiyatı, Özbekçe Edebiyatşünaslik Terminleri Lûgati’nde ise Ko-
münist Partisinin programından iktibas edilerek şöyle açıklanmaktadır: “Opti-
mizm ve komünizm ideolojisi ile beslenen Sovyet edebiyatı, ideolojik ve pedago-
jik rolü bulunması sebebiyle sosyalizm gerçeğinin estetik biçimde aksettirilmesi, 
komünizm gerçeğinin açık bir şekilde ortaya konulması ve toplumun ilerlemesine 
engel teşkil eden her şeyin ifşa edilmesinden ibarettir.” (Hâmidiy 1967, 210)

* Prof. Dr., Aydın Üniversitesi. 
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Muhtar Borbugulov imzasını taşıyan Kırgızca Adabiyat Teoriyası adlı eserde 
de Sovyet edebiyatı ve bu edebiyatın sanat metodu olarak kabul edilen sosyalist rea-
lizm hakkında şu bilgiler verilmektedir: “Her edebiyat, parti edebiyatı, her yazar da 
Komünist Partisinin yazarı olmak zorundadır. Sosyalist realizmin en önemli özelli-
ği, Komünist Partisi ile organik bağının bulunmasıdır. Sosyalist realizmin parti ile 
olan bağı, Komünist Partisine her konuda yardımcı olmaktan ibarettir” (Borbugulov 
1996, 124). “Sosyalist realizm, realizmin ileri merhalesi olarak kabul edilebilir. Sos-
yalizmin zaferi için mücadele etmek ve zafer için verilen mücadele sürecini anlat-
mak, sosyalist realizmin esasını teşkil eder” (Borbugulov 1996, 538-539).

Azerbaycanlı araştırmacı Leylâ Tagızâde ise, sosyalist realizm kavramının 
mahiyetini izah ettiği yazısında, bunun, “edebiyat ile ideoloji arasında denge bul-
ma” gayreti olduğunu belirttikten sonra, sosyalist realizmin, “edebiyatı ideoloji 
hâline getirmek veya ideolojiyi edebiyat şekline sokmak” biçiminde gerçekleşti-
ğini kaydetmektedir (Tagızâde 2006, 7-24). 

***
Tebliğin giriş cümlesinde söz konusu edilen yazıya gelince bu yazı, önce Mos-

kova’da Kultura i Jizn’ (= Kültür ve Hayat) adlı gazetenin 1947 yılına ait 7. sayısın-
da imzasız olarak Rusça yayımlanmıştır. Yazı, Özbek Türkçesine tercüme edilerek 
Özbekistan Sovyet Yazarları Birliği’nin aylık yayın organı olan ve aynı zamanda ül-
kedeki fikir ve sanat hareketlerini de kontrol eden Şark Yulduzı1 (Taşkent) dergisinin 
1947 yılı Nisan sayısında birinci yazı olarak (s. 3-15) yine imzasız olarak neşredil-
miştir. Yazının Özbek Türkçesindeki orijinal adı, “Sovyet Edebiyâtınıŋ Bolşevistik 
Partiyaviyligi Hakıda”dır. Yazının adı Türkiye Türkçesine, “Sovyet Edebiyatının 
Bolşevik Partisiyle Olan Alakası Hakkında” şeklinde aktarılabilir.

Önce Moskova’da Rusça olarak yayımlanması ve hemen ardından Özbek 
Türkçesine tercüme edilmiş olması, bu yazının Sovyetler Birliği’nde diğer diller-
de de yayımlandığını düşündürmektedir. Ayrıca, emperatif / emredici bir üslubun 
kullanılmış olması da yazının merkez Komünist Partisi tarafından Sovyetler Bir-
liği’ndeki bütün şair ve yazarlara hitaben kaleme alınmış bir emirname olduğunu 
akla getirmektedir. Yazı, en azından yayımlandığı 1947 yılından itibaren şair ve 
yazarların eser verirken uymaları gereken temel prensipleri ortaya koyması bakı-
mından büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu yazı, birçok bakımdan incelenmeyi gerektirmektedir. Edebiyatın 
Ruslaştırma politikasına alet edilmesi bunlardan biridir. Farklı milliyetlerden bir 
“Sovyet halkı”, farklı zihniyetlerden bir “Sovyet zihniyeti” ve nihayet farklı kül-
türlerden Rus kültürünü esas alan bir “Sovyet kültürü” yaratma teşebbüsü bunu 

1 Dergi, Özbekistan Yazuvçılar Soyuzı/Birliği’nin yayın organı olarak önce Özbekistan Şôrâ 
Edebiyâtı (1934-Haziran) adıyla yayımlanmış, sonra sırasıyla Sovyet Edebiyâtı (1935-
Ocak), Özbekistan Edebiyatı ve San’atı (1935-Temmuz) ve nihayet Şark Yulduzı (1946-
Ocak) adlarını almıştır.
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açıkça ortaya koymaktadır. Rus edebî geleneğini devam ettirme arzusu ve diğer 
dillerin varlığını gelecek adına inkâr ederek sadece Rus edebî dilinin kullanımın-
da hassasiyet gösterilmesini emretmesi bu kanaati teyit etmektedir.

Bu yazı, Sovyet edebiyatının mahiyetini birinci elden ortaya koyması bakı-
mından önemlidir. Yazıda, sanatın ne olduğu sorusuna cevap verilmemektedir; 
fakat sanatın nasıl olması ve hangi amaca hizmet etmesi gerektiği uzun uzun izah 
edilmektedir. Bu izahlar, aslında sanatın takip etmesi gereken yolu değil, bilakis 
ideolojik olarak Sovyet insanının, dolayısıyla Sovyet toplumunun hangi değerlere 
sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, Sovyet edebiyatı ve bu 
edebiyatın tek ve resmî sanat metodu olarak kabul edilen sosyalist realizm, ma-
hiyeti itibarıyla Sovyet toplumunda yaşayan herkesi totaliter disiplin altında tuta-
bilme gayretlerinin sanat felsefesine büründürülmüş hâlidir. Zaten Sovyet edebi-
yatının Komünist Partisine doğrudan bağlı olması prensibi de estetikten ziyade bu 
ideolojik endişeden kaynaklanmaktadır.

Söz konusu yazı ile yukarıdaki tariflerden çıkan sonuca göre, ilk eserlerini 
yirminci yüzyılın başlarından itibaren Rusya’da ve Ekim İhtilali’ni takip eden 
dönemde ise Sovyet idaresi altında kalan bütün ülkelerde vermeye başlayan Sov-
yet edebiyatı, her şeyden önce bir parti edebiyatıdır. Prensipleri Komünist Partisi 
tarafından belirlenen ve bu partinin programını edebî türler ve edebî tipler vası-
tasıyla telkin ederek benimsetmeye ve hayata geçirmeye çalışan bir propaganda 
edebiyatıdır. Bu edebiyat, daima Sovyet ideolojisine hizmet maksadını güderek 
bütün halkları Sovyet hayat tarzına göre terbiye etmek üzere en önemli siyasi 
eğitim vasıtalarından biri olarak kullanılmıştır. Yani bu edebiyatın vazifesi, Sov-
yet rejimine ve Rusların patronu olduğu sosyalist vatana, Ruslarla beraber diğer 
bütün halkların sonsuz bir sadakat ruhuyla bağlanmasını temin maksadıyla yürü-
tülen eğitim faaliyetlerinde Komünist Partisine yardımcı olmaktır. Aynı şekilde 
Sovyet halkları arasında “dostluk ve kardeşlik ideolojisini yerleştirmek ve her tür-
lü milliyetçilikle asla müsamaha ve merhamet göstermeksizin mücadele etmek” 
de Sovyet edebiyatının en önemli vazifelerinden biridir. Bu edebiyatta, “siyasi 
tutarsızlık ve idealsizlik” olarak değerlendirilen ve rejimin beklediği hizmeti hafi-
fe alarak göz ardı eden veya reddeden muhalif hiçbir fikir ve sanat faaliyetine asla 
yer yoktur. Sovyet edebiyatı, Komünist Partisinin tarif ettiği kozmopolit insan 
modelinin yetiştirilmesinde kullanılan “kudretli bir silahtır.” Şair ve yazarlar ise, 
her türlü kalem faaliyetlerinde, Sovyet sisteminin esasını oluşturan bütün siyasi 
kararlara mutlak surette riayet etmekle yükümlüdürler.

Her şeyden önce, sosyalizm gerçeğini edebî tipler vasıtasıyla ortaya koyarak 
komünizm ideolojisini benimsetmeye çalışan “şeklen millî fakat ruhen sosyalist” 
Sovyet edebiyatı, bunu başarabildiği takdirde gerçek “âzat edebiyat” olacak, do-
layısıyla sanatkâr da kabiliyetini ve kalemini ideolojinin emrine tahsis ederek sa-
dece Marksist-Leninist fikirleri istediği gibi serbestçe terennüm edebildiği için 
“hür ve bağımsız” bir şair veya yazar sayılacaktır. 
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Sistemin içinden yetişen ve Aral Denizi’ndeki vapur yolculuğu sırasında şa-
hit olduğu tabiat manzarasını terennüm ettiği şiirinde, ideolojiye yer vermediği 
için tam yirmi beş yıla mahkûm edilerek Sibirya’ya sürgün edilen Özbek şair 
Şükrullah Yusufoğlu, Kefensiz Kömilgenler adlı hatıra romanında Sovyet sanat 
anlayışını şu cümlelerle izah eder:

“Kendi sevdiğin, kendi zevk aldığın, kendi hakikat saydığın şeyleri değil, 
sadece başkalarının hoşuna gidecek şeyleri terennüm etmen gerekir. Hayata kendi 
gözünle değil, başkalarının gözüyle bakman gerekir. Ancak o zaman eserlerin ide-
olojik ve halkçı sayılır, övgüye layık görülür. Ancak o zaman ödüller de, makam 
ve mevkiler de senindir; meclislerin aranan kişisi ve baş tacı olursun. Ancak o 
zaman seni başka ülkelere güvenerek gönderirler. Aksi hâlde başın tenkitten kur-
tulmaz, yazdığın eserler basılmaz, sen de daima gözaltında yaşarsın. 

Sen eğer bu durumu halkı aldatmak, okuyucunun zihnini bulandırmak ve 
aşağılanmaya alıştırmak olarak görür de feryat etmeye kalkarsan, hata etmiş olur-
sun. O zaman seni sosyalist gerçekçiliğe karşı çıkmakla suçlarlar. Mahkemenin 
beni itham ettiği suçlardan biri de bu oldu” (s. 91).

“İster tutuklulukta olsun, ister âzatlıkta olsun, bir Sovyet şairinin bundan 
farklı düşünmesi, bundan farklı yazması mümkün değildir. Sovyet basınında ha-
yattan şikâyet eden karamsar şiirler basılamaz. 

Eserinin yayımlanıp okuyucuya ulaşmasını isteyen bir sanatkârın, kendi gör-
düklerini, kendi bildiklerini, bizzat gönlünden geçenleri değil, hayatın çirkinlikle-
rini, noksanlıklarını değil, bilâkis Komünist Partisinin programına uygun şekilde 
davranarak sadece övgüye değer güzel ve faydalı taraflarını yazması gerekir” (s. 
151).

Özbek edebiyat tarihçisi merhum Prof. Dr. Begali Kâsımov, Sovyet edebiyatı 
ve sosyalist realizmi değerlendirirken 1934 yılında toplanan Birinci Sovyet Ya-
zarları Kurultayından sonra, sosyalist realizm metodunun dışında kalan her türlü 
sanatın ve bütün sanatkârların reddedildiğini ve böylece edebiyatın, “kızıl impa-
ratorluğun sâdık hizmetkârı”na dönüştürüldüğünü, edebiyatın bu suretle “Lenin’e 
ve Komünist Partisine methiyeler düzmek, geçmişi tamamen karalamak, Sovyet 
hayat tarzını idealleştirmek, ‘Sovyet kişisi’ (Sovyet adamı) diye adlandırılan ve as-
lında millî ve dinî değerlerini kaybederek kendi ailesine ve ecdadına yabancılaşan 
beynelmilel kozmopolit insan tipini yüceltmek” maksadına hizmet ettiğini söyler 
(Kâsımov 1997, 527-528). 

Başka bir Özbek edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Naim Kerimov ise Sovyetler 
Birliği’ndeki uygulamaların sonuçlarını değerlendirirken, “Eğer Komünist Parti-
sinin edebiyat politikası doğru olsaydı eğer Sovyet ideolojisine uşaklık eden sevi-
yesiz tenkitçilik edebiyatımıza hükmetmeseydi ve eğer sosyalist realizm metodu 
kabiliyetleri dizginlemeseydi, şair ve yazarlarımız birçok büyük eser verirlerdi” 
kanaatini ileri sürmekte (Kerimov 1997, 155) ve Komünist Partisinin yönlendirici 
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müdahaleleri ve sosyalist realizm metodu yüzünden “edebiyat, realiteden tama-
men uzaklaşarak Sovyetler Birliği’ndeki hayatı dikensiz gül bahçesi gibi gösteren 
renkli ve süslü bir propaganda sanatı hâline gelmiştir.” (Kerimov 1997, 241) de-
mektedir.

***
1947 yılında Şark Yulduzı dergisinde yayımlanan yazı ile atıfta bulunulan di-

ğer eserlerden hareketle, Sovyet edebiyatı hakkındaki tespitleri maddeler hâlinde 
göstermek gerekirse şu genel manzara ile karşılaşılmaktadır: 

- Sovyet edebiyatı, Komünist Partisi tarafından yönlendirilen ve parti ideo-
lojisine hizmet eden bir propaganda edebiyatıdır. Bu sebeple, “ideolojik minber” 
olarak kullanılan bir edebiyattır. 

- İdeolojiyi sanatın şah damarı sayan, “şeklen millî, ruhen sosyalist” bir ede-
biyattır. 

- Sosyalizmin zaferi için mücadele etmek ve sadece bu mücadele sürecinin 
hikâyesini anlatmak zorunda olan bir edebiyattır. 

- Halkın iradesini, bütün duygu, düşünce ve hayallerini Sovyet ideolojisi üze-
rinde toplamak ve halkı bu ideolojiye göre terbiye etmek maksadıyla kudretli bir 
silah olarak kullanılan edebiyattır. 

- Bütün şair ve yazarların Komünist Partisinin memuru ve militanı olmak 
zorunda kaldığı bir edebiyattır. 

- Sanatkârın, Sovyet ideolojisini reddeden herkesle mücadele etmek görevi-
nin bulunduğu, aynı zamanda sosyalist kahramanlığın sözcüsü ve komünizmin 
cengâver savaşçısı konumunda olduğu bir edebiyattır. Bu sebeple, parti ideoloji-
sine uymayan şahıs, kurum ve fiilleri derhâl ifşa eden bir edebiyattır.

- Rus milliyetçiliği dışında her türlü milliyetçilikle, hiç müsamaha ve merha-
met göstermeksizin mücadele etmekle yükümlü olan bir edebiyattır.

- Rejime muhalif hiçbir fikir ve sanat faaliyetine temsil ve hayat hakkı tanı-
mayan, partinin çizdiği çerçeve dışında faaliyet gösteren sanatkârların kabiliyetini 
inkâr eden bir edebiyattır.

- Sovyet ideolojisinin ve rejiminin sorgulanmasına ve hatta, “acaba” soru-
sunun sorulmasına dahi tahammül edemeyen, ideoloji konusunda en ufak bir 
tereddüdü bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını meşru hak sayan bir 
edebiyattır. 

- Her şeyin Sovyet bakış açısıyla hikâye edilmesini, yani düşünüleni değil, 
düşünülmesi ve yazılması gerekeni, görüleni değil, görülmesi gerekeni emreden 
sosyalist realizmi sanat metodu olarak benimseyen bir edebiyattır. 

- Şahsi duygu ve düşüncelerin terennüm edilmesini ve ferdî sanat anlayışını 
reddeden bir edebiyattır. 
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- Komünist Partisine her şartta ve sadakatle hizmet etme anlayışını hürriyet 
olarak değerlendiren bir edebiyattır. 

- Eski, yani millî örf ve âdetlerle mücadelede çekingenlik, ihmal ve korkaklık 
gösterenleri de şiddetle tenkit ve ifşa etmekle görevli bir edebiyattır. 

- Sovyetler Birliği dışında Türkiye gibi diğer ülkelerde ortaya çıkan ilerici 
ve devrimci edebiyatlar için örnek teşkil eden ve bu sebeple temsilcilerinden, bu 
ülkelerdeki ilerici ve devrimci şair ve yazarlara karşı üstatlık rollerini yerine geti-
rerek onlara ideolojik eğitim vermelerini isteyen bir edebiyattır.

- Sovyet edebiyatı, şair ve yazarlar vasıtasıyla Rus olmayan herkeste Rus-
ya’ya, Rus halkına, Rus halkının feraset, cesaret, kabiliyet ve hayat tarzına, Rus 
kültür ve medeniyetine, başta Lenin olmak üzere parti önderlerine karşı tapınma 
derecesinde sevgi, hayranlık ve sadakat hissi uyandırmak isteyen bir edebiyattır.

- Yazarları, Rus dilini himaye etmek ve zenginleştirmekle yükümlü kılan bir 
edebiyattır.

- İstikbalde sadece Rus dili ve Rus kültürünün kalacağını hesap ederek diğer 
dil ve kültürlerin varlığını inkâr eden bir edebiyattır. 

Sonuç
Bu tespitlerden sonra sonuç olarak şunu söylemek mümkündür ki, Sovyet 

edebiyatı, emirle yazdırılan ve hakikatler karşısında kalemlerin susturulup zincire 
vurulduğu bir edebiyattır. Başka bir ifadeyle, aşikâr edilmesine fırsat verilmeyip 
doğmadan öldürülen fikir ve hayallerin edebiyatıdır. Bu sebeple, yetmiş 
yıllık Sovyet edebiyatının raflarını dolduran eserler, hiç şüphesiz istisnaları 
bulunmakla birlikte, esasen rejimin çökmesiyle birlikte sadece araştırmacıların 
ilgi gösterecekleri birer arşiv malzemesi hâline gelmiştir.
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RODOS’TA TÜRKÇE YER ADLARI ÜZERİNE

Vedat KARTALCIK*

Giriş
Eski bilgi ile yeni bilgilerin ilişkilendirilmesi ad verme veya adlandırma ola-

rak nitelendirilmiş ve “Ad Bilim” denen bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Kişi veya 
toplum, yeni bir bilgiye kendisi ulaşmışsa, onu, hemen eski bilgilerinden birinin 
adı olan bir sözü, ses-şekil veya anlamca değiştirerek adlandırır (Karaağaç 2002, 
47). Böylece nedensiz bir anlam ilişkisine dayanan gösteren ile gösterilen arasın-
daki ilişki yeni adlandırılan varlıkta nedenli bir ilişki doğmasını sağlamaktadır. 
Genel ve özel adlar aynı dilin söz varlığını kullanmasına rağmen kullanım alanları 
bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Herhangi bir dilin söz varlığı içinde, genel 
adlardan ayrı, özel ad olarak kullanılan ayrı bir malzeme yoktur. Özel ad, dilin 
sahip olduğu genel malzemeden bir veya birkaçının değişik bir kategoride kulla-
nılmasıdır. Özel adlar, bir dilin sözlüğünden veya gramerinden seçilen yapıların, 
tek bir varlığa ad oluşundan ibarettir; her özel adın genel ad hâlinde, genel ad 
olarak bir yaşantısı, bir anlamı vardır. Genel ad, sözlüğün, dil ve düşünce dünya-
sının bir üyesi olurken, özel ad, genel adın belirli bir fonksiyonla kullanımından 
ibarettir (Karaağaç 2002, 50). 

Ad Bilimin (onomastics) önemli bir dalı olan Yer Adları Bilimi (toponym) 
yer adlarını yapı, anlam ve köken bakımlarından açıklamaya çalışır. Avrupada dil 
bilim metotlarının da kullanıldığı yer adları ile ilgili çalışmaların geçtiğimiz yüz-
yılın başlarından itibaren başladığını söyleyebiliriz (Eren 1989, 151-156). Bazı 
Avrupa ülkelerinde şehir, kasaba, köy gibi yerleşim merkezlerinin, hatta oralar-
daki cadde, sokak ve meydanların adları değişik yönleriyle incelenmiş, bu adlar-
daki değişme ve gelişmeler tarih kaynaklarından izlenerek ortaya konulmuştur. 
Yer adları gramer konularının dışında yerleşme tarihine, ülkenin etnik yapısına, 
toplumların yaşam biçimleri ve kültürlerine ilişkin önemli bilgiler vermekle ar-
keoloji, tarih, sosyoloji, coğrafya ve folklor gibi bilim dallarını da ilgilendirmek-
tedir. Bu cümleden yerli ve yabancı araştırmacılar Türkçe yer adlarını konu alan 
pek çok çalışma yapmışlardır (Şahin 2010, 134-156; Tunçel 2000, 23-34; Aksan 
1995, 436-438). Bu çalışmada amacımız yukarıda sözünü ettiğimiz araştırmaları 

* Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi.
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tanıtmak değildir. Ancak yer adlarının sınıflandırılmasında uygulanan metot ve 
esasları belirleyen bazı çalışmalardan bahsetmenin de zorunluluk olduğunu dü-
şünüyoruz.

Özcan Başkan “Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme” adlı makalesinde 
köy adlarını en çok kullanılan 40 ada göre alt başlıklarıyla birlikte A. Tabiata ve 
fiziksel koşullara dayanan adlar ve B. İnsanlara ve topluluklara dayanan adlar 
olarak iki ana başlıkta toplamış. Bu başlıkları da A1. Çevreyle ilgili adlar, A2. 
Bitkilerle ilgili adlar, A3. Hayvanlarla ilgili adlar; B1. Kişilerin fiziksel yaşayışı 
ile ilgili adlar, B2. Kişilerin duygusal yaşayışı ile ilgili adlar, B3. Kişilerin kendi 
varlıkları ile ilgili adlar (Başkan 1971, 241-247) olmak üzere altı alt başlığa ayır-
mıştır. Bu sınıflandırmadan da anlaşılacağı üzere Başkan, köy adlarını çevresinde 
veya içerisinde bulundukları coğrafi özelliklerine göre sınıflandırmıştır.

Doğan Aksan da yer adlarının verilişlerinde ülkeden ülkeye farklılıkların gö-
rüleceğini, buna rağmen bütün dünyada ortak bir eğilimin olduğunu belirterek 
Anadoludaki yer adlarını 1. Yerleşim yerine ve çevresine ilişkin özelliklerin be-
lirtilmesi a.Yerin konumuna ilişkin adlar, b. Yerin ve çevresinin renk özelliklerini 
belirten adlar, c. Yerin başka bir yere göre durumunu, konumunu belirleyen adlar, 
d. Yerin ve çevresinin bitki örtüsünü, ürettiği ürünleri gösteren adlar, e. Yerin 
ve çevresinin hayvanlarına ilişkin adlar, f. Çevredeki yapılara ilişkin adlar, g. 
Çevredeki akarsulara ilişkin adlar ve 2. Yerleşim yerlerine kişiyle, bireyle ilgili 
adların verilmesi a. Kişiyle ilgili adlar, b. Dinle ilgili adlar, c. Mesleklerle ilgili 
adlar olmak üzere iki temel maddeyi kendi içinde alt bölümlere ayırmıştır (Aksan 
1995, 431-433).

İbrahim Şahin, yer adlarının diğer kelimelerle aynı özelliğe sahip olduğunu, 
sıradan kelimeler gibi onların da bir anlama sahip olup dilin fonetik, morfolojik 
kurallarına uyduğunu, bu sebeple yer adlarının kelime sayısı esas alınarak ince-
lenmesinin doğru olmadığını, bunun yerine Türkçe yer adlarının “basit yapılı”, 
“türemiş yapılı” ve “birleşik yapılı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttik-
ten sonra yer adlarını yapısal olarak şu şekilde tasnif etmiştir: 1. Basit Yapılı Yer 
Adları; 2. Türemiş Yapılı Yer Adları, 2.1. Ad Yapım Eki Niteliğindeki Toponim-
cil Ekler, 2.2. Fiilimsi Kökenli Toponimcil Ekler, 2.3. Çokluk Eki Niteliğindeki 
Toponimcil Ekler; 3. Birleşik Yer Adları, 3.1. Ad Tamlaması Kuruluşundaki Yer 
Adları, 3.1.1. Belirtisiz ad tamlaması kuruluşundaki yer adları, 3.1.1.1. Tamla-
yan+tamlanan unsuru+iyelik eki kuruluşundakiler, 3.1.1.2. Birden çok tamlayan 
unsuru+tamlanan+iyelik eki kuruluşundaki yer adları, 3.1.2. Tamlanan ekinin 
(iyelik eki) bulunmadığı ad tamlaması kuruluşundaki yer adları, 3.1.2.1. Tam-
layan+tamlanan kuruluşundaki yer adları, 3.1.2.2. Birden çok tamlayan unsu-
ru+tamlanan kuruluşundaki yer adları; 3.2. Sıfat Tamlaması Kuruluşundaki Yer 
Adları, 3.2.1.Tamlayanı ad soylu olan yer adları, 3.2.2. Tamlayanı fiil soylu olan 
yer adları; 3.3. Ad+Çekimli Fiil Kuruluşundaki Yer Adları. (Şahin 2007, 1-14).
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Levent Kurgun, yer adları ile ilgili yapılan sınıflandırmaların, genel olarak 
kişi ile ilgili ve çevre ile ilgili yer adları şeklinde iki ana grupta toplandığını, bu 
tasniflerin kelime esaslı yapıldığı için yer adlarının farklı başlıklar altına alınabil-
diğini; yer adlarının aldıkları eklere göre değerlendirildiğini ancak bir kelimenin 
ek alması ve aldığı ekle birlikte farklı anlam ve görevde kullanılması kelimenin 
genel işletim sistemi çerçevesinde gerçekleştiği için, bir kelimenin yer adı ol-
mak maksadıyla ek almadığını belirterek şimdiye kadar yapılan sınıflandırma-
ların yanlış olduğunu belirtir (Kurgun 2009, 75-76). Kurgun, yer adlarının asıl 
ad + coğrafi terim kısımlarından oluştuğunu söylemekte ve bu adlardaki asıl ad 
parçalarının tanımlayıcı adlar ve aktarma adlar olarak ikiye ayrılması gerektiğini 
savunmaktadır.

Sayılan bu tasnif çalışmalarında görüldüğü gibi yazımızın başında belirtti-
ğimiz ad verme esasının geçerli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yer adının adlan-
dırılması ister aktarma adlar isterse benzerlik yönleriyle tasvirî olarak yapılmış 
olsun, eski bilgi-yeni bilgi ve söz-varlık arasındaki nedenlilik ilkesine dayanmak-
tadır. Biz bu çalışmada tasnif denemesi yapmayacağız. Yukarıda bahsettiğimiz 
tasnif metotlarının hepsini bir arada kullanarak bazı tarihî haritalarda olduğu gibi 
günümüzde yayımlanan haritalarda da Türkçeleri yerine Rumcaları kaydedilen, 
Rodos adasında yaşayan Türkler tarafından da Türkçeleri unutulmaya yüz tutmuş 
yer adlarını tespit etmeye çalışacağız. 

Rodos’un fethi ve yerleşim
Doğu Akdenizin güvenliğini tehdit eden Sen Jan (Rodos) Şövalyelerinin 

elinde bulunan Rodos adası 20 Aralık 1522 yılında uzun süren bir kuşatma son-
rasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmiştir. Adanın Osmanlı Dev-
leti tarafından ele geçirilmesinin ardından fetihten önce de var olan adadaki Türk 
yerleşimi artmaya başlamış (Vatin 2004, 30), ada sancak olarak Cezâyir-i Bahr-i 
Sefîd (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlanmıştır. 1828 yılında ada Londra proto-
kolü ile İngiltere-Fransa ve Rusya’nın himayesi altında kalmıştır. 1912 yılında 
Trablusgarp Savaşında İtalyanlar tarafından işgal edilen ada 1943 yılında İngiliz-
lerin eline geçmiştir. Aynı yıl Almanlar tarafından adaya bir hava indirme harekâtı 
düzenlendiyse de 1945 yılında İngilizler adayı tekrar teslim almışlar ve 10 Şubat 
1947’de yapılan Paris Antlaşması ile de 1 Nisan 1947’de resmen Yunanistan’a 
devretmişlerdir. Rodos adası 1923 yılında yapılan Türkiye-Yunanistan nüfus mü-
badelesinde İtalyanların elinde olduğu için burada yaşayan Türk nüfus bu uygula-
manın dışında bırakılmıştı. Ancak 390 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan adadaki 
Türk nüfus, Osmanlı İmparatorluğunun elinden çıktığı 1912 yılından günümüze 
gelinceye kadar gittikçe azalmıştır. Türk göçlerinin yoğun olduğu dönemler İkinci 
Dünya Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekâtı yıllarında olmuştur. Bu denli uzun süre 
Türk hâkimiyeti olan bir coğrafyada siyasî, tarihî ve kültürel etkilerin bir sonucu 
olarak pek çok yer adı da Türkçeleştirilmiştir (Erinç 1986, 21-25). 
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Pirî Reis, Kıtab-ı Bahriyye’de Rodos adasıyla ilgili bölümde verdiği haritada 
Kav kokino, Kastallo, Meveloka, Kataviye, Kav Benino, Kav kokine, Lindos, Se-
keko, Arkancelo, Tahtalı, Eski Rodos, Filarme, Sante Meride Filarme, Rodos kalesi, 
Ayastafino, Öküz burnu ve Kösekine olmak üzere toplam 17 yer adı belirtmiştir 
(Pirî Reis 1973, 224).

Osmanlı döneminde yapılan haritalarda Rodos adasındaki özellikle kıyı kesim-
lerdeki yabancı kökenli yer adları liman, burun, büyük gibi Rumca, Türkçe sözler 
eklenerek kaydedilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde HRT 2571 numarada 
kayıtlı miladi 1907-1908 tarihli haritada şu kayıtlar vardır: Vodi Burnu, Büyük Ka-
liteas, Büyük Apandu, Vajiye Burnu, Büyük Arhanjelos, Arhanjelos Burnu, Büyük 
Velika, Paradisu Limanı vs... (BOA. Hrt. 2571).

Adanın Anadolu’ya bakan kuzeydoğu kısmında muhkem bir kale ve çevresin-
de yerleşen Rodos şehri üç bölgeden oluşmaktaydı. Birinci bölge Müslümanların 
ve Kanuni Sultan Süleymanın adanın fethinde yardımcı oldukları için burada otur-
ma hakkı verdiği Yahudilerin mahallelerinin bulunduğu Kaleiçi (Suriçi, Ortahisar); 
ikinci bölgede bir kışla ve Müslüman mahalleleri ile deniz tarafında tersane ve güm-
rüğün yer aldığı İçkale; üçüncü bölgede ise zamanla nüfusun artması sonucu hemen 
kale surlarının dışında, adalı Türklerin Maraş dediği Varoşlar vardı. Yeni Maraş 
(Varoş) denilen bölgede de tamamen Türkler yaşamaktaydı (Örenç 2006, 181-182).

1821 Rum isyanı sırasında Suriçinde Yahudi mahalleleriyle birlikte 24 mahalle 
varken 19. yüzyılın ortalarında Rodos şehrinde 23 Müslüman, 2 Yahudi mahallesiy-
le 4 varoşunda yerleşim vardı (Örenç 2006, 183).

Bu çalışmada kullanılan malzeme, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Rodos 
ve İstanköy (Kos) Adası Türk Ağızları” adlı proje kapsamında 2009 yılının Tem-
muz ayında derleme çalışması yapmak için adadaki Türklerle yaptığımız görüş-
meler sırasında derlenmiştir. Bu derlemelerde özellikle Kaleiçi ve Yeni Maraş’ta 
Türkçe yer adlarını ve veriliş hikâyelerini kaydetmeye çalıştık. Aşağıda verilen yer 
adları ve bu adlarla ilgili hikâyeler bu çalışmanın bir ürünüdür.

Mahalle, köy ve çarşı kelimesiyle yapılan yer adları
Rodos Osmanlıların eline geçtikten sonra adada yeni bir imar çalışması başla-

tılmıştır. Adada ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı mahallelerde bulunan dinî 
yapıların bir kısmı fetihten sonra buradan ayrılan Hristiyanlara ait kilise ve şapel-
lerin camiye dönüştürülmesiyle elde edilmiştir (Örenç 2006, 181). Aynı zamanda 
burada cami, çeşme, imarethane, kütüphane ve okul gibi yeni yapılar da yapılmıştır. 
Bu dinî ve sosyal mekânların adları bulundukları mahalle adlarını da karşılar hâle 
gelmiştir. Bu mahallerlerin adları Ağa Camisi, Enderun Camisi (Kantura Camisi), 
Hamza Camisi, İbrahim Paşa Camisi, Kavaklı Camisi, Recep Paşa Camisi, Şa-
dırvan Camisi Mahalleleri ile Nakıf Mahallesi’dir. Bu mahalle adları günümüzde 
Rumca sokak adlarıyla adlandırılmıştır. Türkçe adları sadece eski şekillerini bilen 
Türkler kullanmaktadırlar. 
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Rodos’ta kalenin içinde ve dışındaki (Yeni Maraş veya Orta Maraş denilen 
surlara yakın bölgelerde) bazı yer adları da kişi adından, bulunduğu bölgenin 
coğrafi özelliğinden, bitki örtüsünden ve ikamet edenlerin geldikleri yer adından 
oluşmaktadır: Altınoluk Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Demirli 
Mahallesi, Dere Mahallesi, Gani Ahmet köyü, Girit Mahallesi, Horhor Mahallesi, 
İsmet Paşa Mahallesi, Mandıraboğazı köyü, Mercan Mahallesi (Mercan Tepesi), 
Nalıncılar Çarşısı (Nalıncılarönü), Şalaka Mahallesi, Uzguriçi (Uzgur Köyü), 
Uzun Çarşı.

Ön, iç ve orta kelimeleriyle yapılan yer adları
Ön kelimesi meydan anlamında kullanılmaktadır. Bir yapının önündeki alan, 

meydan manasında, o bölgede çok bilinen bir yerin adı ile ön veya iç kelimesinin 
birleşmesinden oluşmaktadır: Değirmenönü, Hamamönü, İmaretönü, Kışlaönü 
(Kışla/Müze Meydanı), Nalıncılarönü (Nalıncılar Çarşısı), Orta Kapı, Orta Ma-
raş, Uzguriçi (Uzgur Köyü).

Meydan kelimesiyle yapılan yer adları
Şövalyeler Caddesi’nden aşağıya Enderun Camii’ne indikten sonra sağ ta-

rafta şövalyeler zamanında hastane, Osmanlılar zamanında kışla, şimdi de müze 
olarak kullanılan binanın önündeki alan Kışla Meydanı veya Müze Meydanı (Kış-
laönü) olarak adlandırılmaktadır.

Osmanlılar döneminde Uzun Çarşı, bugün Sokrates Caddesi denilen yolun 
aşağısında bulunan meydan önceleri binaların bulunduğu bir alanmış. İzmir’den 
kaçan Rumların bir kısmı adalara yerleşmiş. Foçalı soyadlı bir rakı imalatçısının 
çırağı rakı yaparken elindeki alkol bir anda ateş almış. Alevler önce çırağı ve 
dükkânı, sonra da çevredeki binaları sarmış. Çırak alevler içinde denize koşmuş 
ama yanmaktan kurtulamamış. Bu olayı, orada boş bir meydan açılsın diye yan-
gının kasten çıkarıldığı şeklinde anlatanlar da vardır. İşte bugün yanan evlerin 
yıkılmasıyla açılan meydana Türkler Yanıklık Meydanı derlerken Rumlar Plateia 
Hipokratus (Kastellania) olarak adlandırmaktadırlar.

Alt ve dip kelimeleriyle yapılan yer adları
Rodos kaleiçi, surlarla çevrili, dar sokaklardan oluşan bir yerleşim yeridir. 

Kale surlarına yakın olan mahalle Kaledibi olarak adlandırılmıştır. Kaleiçi’nin dar 
sokaklarında Faralyalılar Konağı vardır ki, iki taraflı sokak duvarlarının üzerle-
rinde yükselen bu üç katlı konak, sokağın iki tarafını birbirine bağlayan bir köprü 
gibidir. Bu konak, Rodos’un en görkemli yapılarından birisidir. Konak yolun üze-
rinde olduğu için bu mahalleye Sarayaltı adı verilmiştir.
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Dere, boğaz, dağ, tepe, ova gibi coğrafi terimlerle yapılan yer adları
Rodos’ta bazı yer adları da dere, dağ, tepe gibi coğrafi terimlerle birlikte kul-

lanılarak adlandırılmışlardır. Büber Dağı, Değirmen Deresi, Kızıltepe, Kurudere, 
Mandıraboğazı, Meram Dağı, Mercan Tepesi (Mercan Mahallesi), Pillav Tepe, 
Umman Suyu, Yılanlıova.

Bunlar arasında Kandilli’de bulunan Umman Suyu ile ilgili Mustafa Cila-
sın’dan şöyle bir hikâye derlendi: Ümmühan adında bir kadın yazıda yabanda ko-
yun kuzu otlatıp gezerken susuz kalmış. Sonra elindeki değneği vurduğu yerden 
su çıkmış. Suyun çıktığı bu yere sonradan çeşme yaptırılmış, adına da Umman 
Suyu denmiş. 

Yine Kandilli’de bulunan Meram Dağı için de Mustafa Cilasın şu hikâyeyi 
aktarmıştır: Cilt hastalığına yakalanan bir kişiye deva olsun diye, dağın beyaz 
toprağından getirip, suyla karıştırdıktan sonra çamur hâline gelen karışımı has-
tanın vücuduna sürüyorlar. Hastalığı iyileştirdiğini görenler dağa Merhem Dağı 
adını veriyorlar. Zamanla bazı ses hadiselerinden sonra dağın adı giderek Meram 
Dağı’na dönüşüyor.

Yılanlıova adının İtalyanca Villanova sözünün Türkçeleştirilmiş şekli olduğu 
açıktır. Ama Rodos’ta yaşayan Türkler bu ad etrafında; Rodos Adası’nda yılanın 
çok olduğu, bu yüzden adaya yılanları öldürmesi için geyik getirildiği, yılanla-
rın da ekseri şu anda havaalanının bulunduğu bölgede yoğunlaştığı şeklinde bir 
hikâye anlatıyorlar. Bu yüzden adada yaşayan Türkler buraya Yılanlıova derken 
Rumlar Vilannova/Villeneune şeklinde adlandırmaktadır.

Yol, kapı ve sokak kelimeleriyle yapılan yer adları
Surlarla çevrili bir yerleşim yerinde dışarıyla bağlantı surlardaki kapılardan 

sağlanmaktadır. Surlar bir değil birkaç sıradan oluşmaktadır. Dış ve iç surlar ara-
sında da geniş bir hendek vardır. Hâl böyle olunca kapılar da dış kapı, orta kapı 
olmak üzere birkaç bölümden oluşmaktadır. Surların deniz tarafındaki kapılardan 
doğrudan kale içine girmek mümkünken, kalenin adanın arka tarafına açılan kapı-
ları bahsettiğimiz gibi iç içe geçmiş şekilde inşa edilmişlerdir. Bunlar Eğri Kapı, 
Kızıl Kapı ve Yeni Kapı’dır. Eğri Kapı, dış kapı ve orta kapı arasında zikzaklı 
bir geçiş sağladığı için bu isimle adlandırılmış. Kızıl Kapı, adanın güneybatısı-
na baktığı için güneş batarken kapının metal olan cephesinden grup kızıllığının 
yansımasından dolayı bu adla anılmıştır. Yeni Kapı ise kale Osmanlılar tarafından 
fethedilirken bu kapıda çok fazla kayıp vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman da ka-
leye bu kapıdan girdikten sonra bu kapıyı lanetleyerek kapattırmıştır. Kapı, 1926 
yılında İtalyanlar açana kadar kapalı kalmıştır. Türkler de kapı yeni kullanıma 
açıldığı için bu kapıya Yeni Kapı adını vermişlerdir. Uzun Yol bugün Ippoton ola-
rak bilinen Şövalyeler Sokağı’nın adıdır. Burada Mercan Mahallesi’nden güneye 
devam eden Dokuz Sokak adını da zikredebiliriz.

Belirtisiz ad tamlaması yapısındaki yer adları
Toplam 68 yer adının 35 tanesi belirtisiz isim tamlaması yapısındadır.
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Ağa Camii Mahallesi Hamamönü Mercan Mahallesi 
(Mercan Tepesi)

Altınoluk Mahallesi Girit (Hamidiye) 
Mahallesi

Nakıf Mahallesi

Bahçe Mahallesi Horhor Mahallesi Nalıncılar Çarşısı 
(Nalıncılarönü)

Büber Dağı İbrahim Paşa Camii 
Mahallesi

Recep Paşa Mahallesi

Çamlık Mahallesi İmaretönü Sarayaltı
Değirmen Deresi Kaledibi Sümbüllüüstü
Değirmenönü Kandilli köyü Şalaka Mahallesi
Demirli Mahallesi Kapı Dışı Şekercibağı
Dere Mahallesi Kavaklı Camii Mahallesi Uzgur köyü (Uzguriçi)
Emiroğlu Kışla/Müze Meydanı Taşkesiği
Gani Ahmet köyü Kolağasıbağı Yanıklık Meydanı
Hacıbağları Mandıraboğazı köyü

Sıfat tamlaması yapısındaki yer adları
Rodos adasındaki Türkçe yer adlarının 19 tanesi sıfat tamlaması yapısındadır.

Boynukara Kızıl Kapı Uzun Yol (Şövalyeler Caddesi)
Dokuzsokak Kızıltepe Yedikurnalar
Eğri Çam Kurudere Yeni Kapı
Eğri Kapı Orta Kapı Yeni Maraş 
Eski Hamam Orta Maraş Yılanlıova
Eski Rodos Pillav Tepe
İçmesu Uzun Çarşı

Diğer yer adları
Bu yer adarından Kandilli ile ilgili İbrahim Cilasın şu hikâyeyi anlattı: Eski 

Rodos diye bilinen Filerimos Kalesi’ni almak için Türk askerleri Mandıra Boğa-
zı’na gelirler. Asker sayısı yeterli değildir. O yüzden komutan gece bu bölgedeki 
mandıralarda bulunan boynuzlu koyun ve keçilerin boynuzlarına kandil asıp ka-
leye doğru sürer. Bunu gören askerler, kandilli askerlerin sayısı bu kadar, acaba 
kandilsizlerin sayısı ne kadar ki deyip kaçarlar. Bu arada kralın kızı da kaçarken 
kaleden aşağıya düşüp ölür. Sabah olduğunda kaledeki askerlerin kimisi kaçmış, 
kimisi ölmüş, bu şekilde kale alınır. Buranın adı da Kandilli olur ondan sonra. 
Rodos adasındaki diğer Türkçe yer adları da şunlardır:
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Akavlı Hanlar Sümbüllü
Parmaklık Kayalık Şehitlik
Çayır Kırkık Tabane 
Çeşme Kumluk Yuva
Döşeme Mangavlı

Tarihte ve bugün Türk yerleşimi olan yabancı kökenli yer adları
Adanın fethinden itibaren Türklerin bazı Rum köylerinde ikamet ettiğini, 

ama bu Türklerin günümüzde bazı köyleri tamamen boşaltıp Rodos şehrine yer-
leştiklerini, bazılarında birkaç tane kaldığını biliyoruz. Katavya’da Girit’ten gelip 
de buraya yerleştirilen bir tane Türk aile var, fakat Türkçe konuşamıyorlar. Lin-
dos’ta yine Girit göçmenlerinden birkaç aile var; yaşlıları çok az Türkçe konuşur-
ken gençleri hiç Türkçe bilmiyorlar. Afandos, Arnita, Kamiros, Malona, Askilika, 
İstiryos, Bastiya ve Gritinia gibi Rum köylerinde hiç Türk kalmamıştır. Salagos, 
İalisos (Eski Rodos), Miksia gibi yerleşim yerlerinde yaşayan Türklerin sayısı 
hayli fazladır. Burada yaşayanlar Türkçe eğitim alamamakla birlikte ana dillerini 
unutmamışlardır.

Türkçe yer adları ve bugün kullanılan yabancı kökenli karşılığı 
Aşağıdaki tabloda yukarıdan itibaren söz ettiğimiz Türkçe yer adlarının ye-

rine yabancı kökenli özellikle de Yunancaları kullanılmaktadır. Türkçe mahalle 
adları artık Yunanca cadde ve sokak adlarıyla değiştirilmiştir. Türkçe yer adları 
birden fazla Yunanca adla karşılanmıştır bu nedenle bütün Türkçe adlara karşılık 
vermek mümkün olmadı. 

Türkçe Yer Adları Bugünkü Yunanca 
Karşılıkları

Türkçe Yer Adları Bugünkü Yunanca 
Karşılıkları

Ağa Camii 
Mahallesi

Sokratus Kırkık

Akavlı Kışla/Müze 
Meydanı 
(Kışlaönü) 

Agissandrou 
Polidorou (Plateia 
Museum)

Altınoluk 
Mahallesi

Kızıl Kapı Pyli Agiou 
Loannou

Bahçe Mahallesi Kızıltepe Analipsi
Boynukara Kolağasıbağı
Büber Dağı Kumluk Zefiros
Çamlık Mahallesi Kurudere
Çayır Tsairi Mandıraboğazı 

köyü
Trianda/ İyalissos 
(1950’den sonra)
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Çeşme Mangavlı
Değirmen Deresi Mercan Mahallesi 

(Mercan Tepesi)
Değirmenönü Nakıf Mahallesi
Demirli Mahallesi Nalıncılarönü 

(Nalıncılar Çarşısı)
Dere Mahallesi Orta Kapı
Dokuzsokak Orta Maraş Aya Yani ve Aya 

Nagero
Döşeme Parmaklık Kova
Eğri Kapı Pili Ambouaz Pillav Tepe
Eğri Çam Recep Paşa 

Mahallesi
Emiroğlu Sarayaltı Pithagora
Eski Hamam Apelou Sümbüllü Koskino
Eski Rodos İalisos Sümbüllüüstü
Gani Ahmet köyü Şalaka Mahallesi
Girit (Hamidiye) 
Mahallesi 

Kritika Şehitlik St. Francis 
(Filellinon)

Hacıbağları Şekercibağı
Hamamönü Tabane
Hanlar Taşkesik
Horhor Mahallesi Uzgur köyü 

(Uzguriçi)
Sgourou/Asguro

İbrahim Paşa 
Mahallesi

Uzun Çarşı Sokratus

İçmesu Kalithea Uzun Yol 
(Şövalyeler 
Caddesi)

Ippoton

İmaretönü Yanıklık Meydanı Plateia Hipokratus 
(Kastellania)

Kaledibi Yedikurnalar Epta Piges
Kandilli köyü Trianda/ İyalissos 

(1950’den sonra)
Yeni Kapı Pyli Agion, St. 

Athanasius
Kapı Dışı Yeni Maraş
Kavaklı Mahallesi Yılanlıova Paradisi
Kayalık Yuva



246 Rodos’ta Türkçe Yer Adları Üzerine

Sonuç
Rodos’ta Kaleiçi, Yeni Maraş ve Orta Maraş bölgeleri ile üç Türk köyünde 

toplam 68 Türkçe yer adı tespit edilmiştir. Bu yer adlarından 35’i belirtisiz isim 
tamlaması yapısında iken 19’u sıfat tamlaması yapısındadır. Geri kalan 14 adın dör-
dü basit, 10’u da türemiş kelime niteliğindedir. Yer adlarının 22’si mahalle, köy, 
çarşı gibi kelimelerle birlikte kullanılırken; 12’si ön, iç, orta, meydan, alt, dip gibi 
kelimelerle kullanılmıştır. Dağ, tepe, ova, dere, boğaz gibi coğrafi isimlerle kurulan 
adlardan oluşan toplam 10 tane yer adı vardır.

Osmanlı Türk eserlerinin varlığını bile görmezden gelen, onları yıkıma terk 
eden Rum yönetimi, bir bölgenin tarihini yansıtan yer adlarını politik nedenlerden 
dolayı Rumcalarıyla değiştirmekten geri durmamaktadır. Bundan daha vahimi Ro-
dos adasındaki Türk varlığı ve konuşulan Türkçe tehlikededir. Türkler giderek asi-
mile olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Zaten 1972 yılından beri verilme-
yen Türkçe eğitiminden dolayı ana dilleri Türkçeyi ve alfabesini öğrenemeyen Türk 
genç ve çocukları kendi aralarında bile Yunanca konuşmayı tercih etmektedirler.
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ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜK DESTANLAR

Doğan KAYA*

Giriş
Destanlar, milletlerin hayatında derin izler bırakmış olayları, zaferleri, fe-

laketleri, millî duyguları dile getiren manzum eserlerdir. Her ne kadar destanlar, 
manzum ürünler ise de edebiyatımızda Battalnâme, Danişmendnâme ve Saltuk-
nâme gibi mensur destanlar da vardır.

Destan kelimesi İslami kültürün etkisiyle divan, halk ve yeni edebiyatımızda 
pek çok türe alem olmuştur. Bunları şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

*Mesnevi tarzında yazılmış dinî hikâyeler (Yusuf ile Zeliha, Cümcüme Sul-
tan…)

*Fikrî-tasavvufi eserler [Risaletü’n-Nushiyye (Yunus Emre), Mantıku’t-Tayr 
(Feridüddin Attar ve Gülşehri), Fakrnâme (Âşık Paşa), Vasf-ı Hal-i Herkesi (Âşık 
Paşa)…]

*Aşk hikâyeleri Hüsrev-i Şirin, Leylî ve Mecnun nevinden olan mesnevi şek-
linde yazılmış eserler…)

*Mensur nasihatnameler (Kâbusnâme tarzındaki eserler…)
*Manzum vakayinameler (Destan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman ile Düs-

turnâme…)
*Mensur tarihî eserler (Tacü’t-Tevarih…)
*Manzum masallar (Destan-ı Ahmed Haramî…)
*Biyografik romanlar (Destan-ı İmam Ali nev’inden eserler…)
*Epik karakterli eserler (Cengiznâme…)
Bir kısım destanlar, inanılması mümkün olmayacak derecede hayalî yani my-

thologique (esatirî) mahiyettedir. Bazıları da tarihî vakalarla beslenerek vücuda 
getirilmiştir. Bunlar légendaire (menkıbevi) özellikte olan destanlardır. Destanlar 
sadece tarihe yahut sadece edebiyata mal edilemezler. Bu bakımdan milletlerin 
efsanevi tarihi sayılabilir. 

* Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi.
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Halk şiirinde destan türü
Diğer taraftan edebiyatımızda âşıkların olayları, düşünce, durum, kanaat ve 

inançları dile getirdikleri hikâye kimliği taşıyan şiirlere de destan denilmekte-
dir. Bunlar koşma kafiye düzeninde şiirlerdir. Hacim itibarıyla o en az 3 dörtlük, 
en fazla 150-160 dörtlük kadar olabilir. Söz gelişi, Âşık Talibî Coşkun’un döner 
ayakla söylediği 160 dörtlük hacminde Dolaştı Dünyayı Aldı Eline adlı bir seya-
hat destanı vardır. 

Destanlar, ancak bekçi destanlarında olduğu gibi mâni tipinde destanlar da 
yok değildir. Genellikle 11 heceli olmakla birlikte 7, 8, hatta divani tarzda söylen-
miş destanlar da vardır. Söz gelişi yine Talibî Coşkun’un Zamane Destanı adında, 
döner ayakla 43 dörtlük olarak söylediği bir divanî destanı vardır.

Halk destanları XIX. yüzyıldan itibaren muhtelif ebattaki kâğıtlara yazılmış 
ve satılmaya başlanmıştır. XX. yüzyılın ortalarından itibaren de A4 kâğıdı bü-
yüklüğündeki kâğıtlara basılmıştır. Destanlar özel bir ezgi ile okunur. İhtiva ettiği 
nükteleri yansıtması bir bakıma buna bağlıdır.

Hemen hemen her konu, destanın kapsamına girer. Bu çerçevede aç gözlü, 
aile, atasözü, avcılık, ayran, bekçi, bereket, borçlu, deprem, dolandırıcı, dul av-
rat, esnaf ve meslek, eşkıya, evli-bekâr, fakirlik, gelin-kaynana, gurbet, güldürü-
cü, güreş, güzeller, hapishane, hayvan, ırklar, ihtiyarlık, iki evli, ilaç, karı-koca, 
kılıbık, kıtlık-kuraklık, mevsim, meyve, millî, mirasyedi, otlakçı, öğüt, palavra, 
peygamber, salgın hastalık, savaş, sel, seyahat, siyasi, şifalı bitkiler, şikâyet, 
uğur-uğursuzluk, ünlü kişiler, ters öğüt, yalancı, yangın, yaşlılık, yatırlar, yemek, 
yer-gök, yergi-taşlama-eleştirme, yöre-belde, züğürtlük destanları ile elifnâmeler, 
şairnâmeler ve yaşnâmeler söz konusu edilebilir. 

Destanlar bir olay anlatmakla beraber, gerçeği tamamıyla anlatıyor denile-
mez. Şair, kendi muhayyilesinden ifadeler katarak destanı ahenkli ve kalıcı bir 
hâle getirir. Fakat hastalık destanlarında olduğu gibi bazı destanlarda olayların 
olduğu gibi yansıtıldığı görülür. 

Sözlük destanları
Bizim burada tanıtmaya çalıştığımız sözlük destanlar da bugüne kadar üze-

rinde durulmamış ve çeşnilik arz eden destanlardandır.
Sözlük destanlar kısaca, şairin kendi yöresine ait kelimeleri konu ettiği destan-

lardır. Bu şiirleri “karmutlama” denilen şiirlerle karıştırmamak lazımdır. Karmutla-
ma; iki veya daha fazla dile ait kelime ile söylenmiş şiirlerin adıdır. Edebiyatımızda 
karmutlama tarzında pek çok şiir söylenmiştir. Bayburtlu Celalî’nin Batakçı Desta-
nı; Pesendî’nin Zamparalar Destanı; Lezizî’nin Güzeller Destanı; Ersun Balcı’nın 
Türkçe-Almanca karışık olarak söylediği şiir; Şenlik’in Küçük Göle (Hoçuva)’de 
bir düğün sahibini sevindirmek için söylediği şiirle Salman Bey Hikâyesi’ndeki 
Türkçe, Arapça, Farsça kelimeleri bir araya getirdiği şiir; nihayet Gürcü Âşık Sefil 
Lado’nun sekiz heceli geraylısı, karmutlama örneklerinden bazılarıdır.
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Sözgelişi; Lezizî 23 dörtlük olan Güzeller Destanı’nın her bir dörtlüğünde 
Türk, Arap, Türkmen, Boşnak, Leh, Acem, Rus, Gürcü, Rum, Ermeni, Arnavut, 
Lezgi, Laz, Yahudi, Tatar, Çingene’yi kendi dilinde konuşturur. 

Boşnak gelmiş der ki: Severim dilden,
Sana sırrım açsam korkarım elden,
Ben seni severim can u gönülden,
Noşt toruya şıtikudaş munınaha.

Gürcü der: As beni zülfün teline,
Mail oldum senin dudu diline,
Kuzum sarılayım ince beline,
Ak modi abicu iryi mokosna.

Rum da gelmiş der ki Ben seni bildim,
Tiğ-ı hasretinle bağrımı deldim,
Kapın eşiğine yüzümü sürdüm,
Elado matyamo anikso porta.

Ermeni gelmiş der: Kati bakarsın,
Âşık olanlara külli zararsın,
Ben seni severim sen ne kaçarsın,
Vart egur tun kovıs son pişman hal ya.

Arnavut der: Sen de tutma meskeni,
Yoluna koymuşam bu can u teni,
Zaran ne mori severim seni,
Besa besa bort nozno yiyefa,

Yahudi gelmiş der: Ben sana kulum,
Alınmaz satılmaz geçmez bir pulum,
Her zaman edersin nedir bu zulum,
Ender kuvanyozoz cozoz lakoyza (Kaya 2010, 416-418).
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Derlemesi yıllar süren sözlük destanlardan bugüne kadar 21 adet toplaya-
bildim (Doğan 2005, 227; http://dertlidolap.com; Yurt 2008, 208; www.resimdir.
com; Akar 2006, 137-139; Afşin Kaymakamlığı 2000, 66-71; Ayvalı 2009, 49; 
Bayraktar 2008, 110-111; Acar 2007, 59; Çemen 2008, 3; Ülgen 1995, 97-100).

Elbetteki farklı zamanlarda ve farklı yörelerde söylenmiş başka kelime des-
tanları da vardır. Mevcut destanlardan hareketle edebiyatımızda bu tarz şiirlerin 
tamamı, XX. yüzyılda ortaya konulmuştur. Daha önceki yüzyıllara ait maalesef 
herhangi bir örnek tespit edemedim. Bunlardan ilk örnekler de Şemsi Yastıman ve 
Hayati Vasfi’ye aittir. Söz konusu şiirlerin başlıcası şunlardır:

Aslan Tektaş Hazeynce’den Esintiler
Aydil Erol Türkçe
Coşkun Gündüz Yozgatça
Durmuş Yığman Yöresel Şive
Durmuş Yurt Derler Bizde
Fikret Dikmen Sizde Ne Derler
Halil Topçu Eski Sözlerim
Hamit Bölücek Benim Sözlerim
İmamî Gavurdağı Lehçesi 
Kadimî Bizim Orada
M. Necati Güneş Diyorlar Bizde
Mehmet Güneş Sıla-yı Rahi
Mustafa Ayvalı  Heri
Necat Bayraktar Bıraktın Gittin
Osman Sarıyıldız Zara Kelâmı
Sait Tağma Bizde
Şahin Yılmaz Bizim Köyde
Şemsi Yastıman Memleket Hasreti
Ünsal Kıraç Bayburtluca
Hayati Vasfi Taşyürek Lügatçemiz 
Hayati Vasfi Taşyürek Derler Bizde
Elimizdeki örneklere baktığımızda birisi hariç tamamının dörtlüklerle vücu-

da getirildiğini görmekteyiz. Şair, genellikle destanına aldığı kelimelere anlam 
vermeyi ihmal etmemiştir. “…. denir / deniyor bizim orada” şeklinde bir ifade 
kullanır yahut eski sözlerin gün gün yok olmasından hayıflanılır. 

Kelime destanları, ayaklarına göre çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan dör-
dü (Durmuş Yığman, Halil Topçu, Hamit Bölücek, Kadimî) tek ayak; 11 tanesi 
(Aslan Tektaş, Durmuş Yurt, Fikret Dikmen, İmamî, Mustafa Ayvalı, Osman Sarı-
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yıldız, Sait Tağma, Şahin Yılmaz, Şemsi Yastıman, Hayati Vasfi Taşyürek) döner 
ayaklı şiirdir. Destanlardan dördünde (Coşkun Gündüz, M. Necati Güneş, Necat 
Bayraktar, Ünsal Kıraç) ise ayak yoktur. Şiirlerden birisi (Aydil Erol) mâni tipinde 
olup 7 heceli ve 15 dörtlüktür. Destan örneklerinin içinde bir tane de (3+2=5 beş 
dizeli) bentlerden oluşan şiir bulunmaktadır (Mehmet Güneş).

Destanların hepsi de hece ölçülüdür. 16’sı 11 hece ile 3’ü de 8 hece ile söy-
lenmiştir. Şiirlerden birisi (Kadimî) 10 hecelidir ki bu tip örneklere âşık edebi-
yatında pek rastlanmamaktadır. Yukarıda Aydil Erol’un yazdığı bir şiir de koşma 
tarzından farklı olarak mâni tipinde söylenmiştir.

Destanlar, dörtlük sayıları bakımından da farklılık göstermektedir. En ha-
cimlisi 42 bent ile Mehmet Güneş’e aittir. Bunu, 38 dörtlükle Hamit Bölücek’in 
şiiri takip etmektedir. Hacmi en az olan şiirler 5 dörtlük ile Durmuş Yurt, Fikret 
Dikmen ve Hayati Vasfi Taşyürek’e aittir.

Bunları tablo olarak şöyle gösterebiliriz:
Şairin adı Hece sayısı  Dörtlük sayısı Ayağı
Aslan Tektaş  11 11 Döner ayak
Aydil Erol  7 15 Mâni tipi
Coşkun Gündüz 11 7 Ölçü ve ayağı yok
Durmuş Yığman 8 23 Tek ayak
Durmuş Yurt 11 5 Döner ayak
Fikret Dikmen 11 5 Döner ayak
Halil Topçu 11 30 Tek ayak
Hamit Bölücek 11 38 Tek ayak
İmamî 11 8 Döner ayak
Kadimî 10 10 Tek ayak
M. Necati Güneş 11 20 Ayak yok
Mehmet Güneş 8 42 bent (3+2) Yedekli
Mustafa Ayvalı  7 11 Döner ayak
Necat Bayraktar 11 13 Ayak yok
Osman Sarıyıldız 11 12 Döner ayak
Sait Tağma 11 9 Döner ayak
Şahin Yılmaz 8 6 Döner ayak
Şemsi Yastıman 11 24 Döner ayak
Ünsal Kıraç 11 13 Ayak yok
Hayati Vasfi Taşyürek  11 9 Döner ayak
Hayati Vasfi Taşyürek  11 5 Döner ayak
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Âşık edebiyatında şairlerin mahlas kullanması gelenektendir. Şair şiirini ta-
mamlarken son dörtlükte adına veya mahlasına yer verir. Elimizdeki 20 destanın 
içinde bu geleneğe kısmen uyulduğunu söyleyebiliriz. Şairlerden dokuzu (Aydil 
Erol, Durmuş Yığman, M. Necati Güneş, Mehmet Güneş, Mustafa Ayvalı, Necat 
Bayraktar, Osman Sarıyıldız, Sait Tağma, Şahin Yılmaz) mahlas kullanmamıştır. 

Âşıkların tahsil durumlarından söz edecek olursak, pek çoğu ilkokul me-
zunudur. Bunun yanında içlerinde öğretmen (Mustafa Ayvalı, Necat Bayraktar), 
doktor olanlar da (Mehmet Güneş) vardır.

Hayati Vasfi Taşyürek’ten (1931) bir örnek:

Lügatçemiz 
Yemeniye kelik yoğurda katık, Büyük bakraç satır küçükse sitil,
Bulgur pilavına aş derler bizde, Kerpiç duvardaki hatıla katil,
Genç horoza celfin pilice ferik, Tohumlara bider fidana çitil,
Kümese yollarken kiş derler bizde. Büyük leğenlere teş derler bizde.

Kocamana iri ibriğe güğüm, Mirasçıya hısım taksime paylaş,
Dünür isteyici ilmekse tügüm, Huysuzlara vedsiz akrana taydaş,
Rüşvete bartıl der şiire deyim, Hanıma küldöken flörte oynaş,
Rüya âlemine düş derler bizde. Mendil sallamazlar hişş derler bizde.

Az önce debiyak demine bayak, Bir dakika biti döven ise gem,
Kurnazlara kodduş kibara kıyak, Kız kardeşe bacı ağabey edem,
Çukur taşa gaklık dağlara koyak, Güzel olmuşa peh ilaçlara em,
Yaz bahar eyyamı hoş derler bizde. Su veren toprağa leş derler bizde.

Vereme inc’ağrı öksürüğe çor, Âşık deyişetçi buyur ise ne,
Merdivene süllüm konuşmaya şor, Peki demek için kısa yoldur he,
Meyilliye yörep acemiye tor, Kenarı oyalı başörtüsüne,
Bir kısım peynire keş derler bizde. Bazen bürük bazen şeş derler bizde.

İhtimal ellaham hatırla taman,
Biberli salçanın lakabı çaman,
Gömlek için yelek külota tuman,
Söyledikçe Vasfi coş derler bizde. (Ülgen 1995, 97-100).
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Sonuç
Sözlerimi tamamlarken şunu ifade etmek istiyorum. Halkın gönlünde müs-

tesna bir yere sahip olan âşıklar bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Onlara 
sahip çıkmamız, onları sevmemiz için pek çok sebep var. Ama âşıklarımızın yüz-
yıllardır Türkçeye yaptıkları hizmet, bu sebeplerin başında gelmektedir. Bu cüm-
leden hareketle diyorum ki âşık edebiyatı alanında ortaya konulmuş binlerce şiir 
gözden geçirilmeden hazırlanmış bir Türkçe sözlük mutlaka eksik kalacaktır. Bu 
bakımdan, âşıkların verdikleri örnekler, üniversitelerimizde vakit geçirilmeden 
ele alınmalı, metinlerdeki kelimeler ve deyimler anlamlandırılmalıdır. 
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HAKAS YAZI DİLİNİN AĞIZ TEMELİ SORUNU

Gülsüm Killi YILMAZ*

Giriş
Bir dili seçmek, kodlamak ve kimi durumlarda o dilin yazım özelliklerini 

genişletip geliştirmek konusunda birbiriyle bağıntılı önlemler almak ve üzerinde 
uzlaşma sağlanan bütünceyi yaygınlaştırmak (İmer 2001, 9) gibi süreçleri içeren 
dil planlaması genel olarak “dilin değişme sürecine amaçlı olarak müdahalede 
bulunmak” olarak tanımlanabilir (İmer 2001, 12; Doğançay-Aktuna 1995, 77). 
Bu müdahaleyi kimi ülkelerde hükûmetler, kimilerinde kişiler, kimi yerlerde aka-
demiler, özel ya da resmî kuruluşlar yapabilirler. 

Hakaslar
Sovyetler Birliği döneminde dil hem politikanın aracı olarak hem de politi-

kanın öznesi olarak ele alınmış, Komünist Partinin temel ideolojilerinin hayata 
geçirilebilmesi ve bu yönde halk kültürünün geliştirilebilmesi için bir araç olarak 
görülen dil ve edebiyatın gelişimine büyük önem verilmiş, Sovyetler Birliği’ne 
dâhil bütün topluluklarda dil düzenlemesine gidilmiş, böylece çok sayıda Sovyet 
literatüründe “genç yazı dili” olarak tabir edilen yeni yazı dilleri ortaya çıkmıştır 
(Musayev 1980: 3-5; Killi 1999: 164-165). Bu topluluklardan biri de bugün Rusya 
Federasyonu içinde, Doğu Sibirya’nın güneybatısında, Abakan nehri ve kolları-
nın vadisinde 62.000 km2’lik bir alanda yaşayan Hakaslardır. 2002 sayımlarına 
göre 65421 kişilik nüfuslarıyla Hakasya’nın genel nüfusunun yaklaşık %11’ini 
oluştururlar. Bugün Hakasların dili, kendilerinin bağlı bulunduğu alt etnik grubun 
adı ile uyumlu olan 4 ağza ayrılmaktadır: Kaç (Kaça, Kaçin, Haas), Sagay, Kızıl, 
Şor. Bunların dışında önceden ayrı bir ağız sayılırken bugün Sagay ağzı içinde 
eriyerek Sagay’ın bir alt ağzı hâline gelmiş olan Beltir (Piltir) ile kısmen Sagay, 
daha çok Kaç ve Rus dilli nüfus içinde eriyen Koybal (Hoybal) da sayılabilir 
(Killi 2008, 350).

* Doç. Dr., Ankara Üniversitesi. (killi@humânity.ankara.edu.tr)
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Hakas yazı dilinin tarihî gelişimi 
Daha önce birbirinden bağımsız olarak varlığını sürdüren ve bugün 

Hakasları oluşturan Kızıl, Kaç, Koybal, Sagay, Beltir, Şor gibi alt etnik grup-
ların herhangi birinin ağzı temelinde ortak dil /koiné oluşturma çabaları daha 
19. yüzyılda başlamış, bu bölge halkının dili ve kültürü üzerine faaliyet göste-
ren Bozkır Mahkemeleri (Stepnaya Duma) kurulmuştur. Örneğin 1822 yılında 
kurulan Koybal Bozkır Mahkemesi 1858’de kaldırılmış, Hakasların dilinin Kaç 
ağzı temelinde biçimlenmesine yönelik olarak Koyballar kısmen Kaçlara, kısmen 
de Sagaylara dâhil edilmişlerdir (Anjiganova, Subrakova 1992, 51-52). Bununla 
birlikte Hakasça yazılan ilk metinler Sagay ağzındadır. Ünlü Türkolog Nikolay 
Fyodoroviç Katanov’un ağabeyi öğretmen ve papaz Nikolay Fyodoroviç Katanov 
(Hakas adı Poya) (1858-1892) 15 Temmuz 1876 yılında Askiz nehrinde vaftiz 
edilmek üzere toplanmış olan 3000’e yakın kişiye Şorcadan Sagay ağzına tercüme 
ettiği “Simvol verı” adlı dua metnini okumuştur. Peder Nikolay’ın başka duaları 
da Sagay ağzına tercüme ettiği bilinmektedir (Gladışevskiy 2003, 257-259). Ust-
Yesin Yevdokiya Misyoner Kilisesi rahibi tarafından Yenisey vilayetinde (guber-
niya) Minusinsk bölgesinde (okrug) “Abakan yerlilerinin diline” çevrildiği ifade 
edilen “Besedı gotovyaşçemusya ko svyatomu priçaşçeniyu ob istinnom boge i 
istinnoy vere” (Tomsk) ile aynı kilisenin rahibi olan Simeon Çismoçakov tarafın-
dan tercüme edildiği belirtilen “Kudaydın üçün ireletken ağa ıg Kipriyanman is-
tinanın konıgı” Jitiye i stradaniya svyatogo svyaşçennouçenika Kipriana i İustia 
(Tomsk: Tipografiya yeparhial’nogo bratstva: 1899) adlı dinî metinler de Hakas 
Türkçesinde yazılmış ilk metinler arasında sayılabilir. Şorca mı yoksa Sagay ağ-
zında mı yazıldığı konusunda tartışmalar bulunan söz konusu metinleri incele-
yen Anjiganova, bu metinlerin Sagay ağzının özelliklerini yansıttığını belirtmiştir 
(Anjiganova 1951, 122-124).

Ancak Sovyetler Birliği’nin ilk yıllarında diğer boylara göre ulaşımı daha 
kolay açıklık alanlarda yaşayan Kaç boyunun o dönemde Rus halkı ile daha erken 
tanışması ve Hakas halkı içinde daha aktif rol oynaması, 1926’da Hakas alfabesi 
oluşturulduktan sonra yazı dili kurulurken daha çok Kaç ağzının özelliklerinin 
yazı diline yansıması sonucunu doğurmuştur. Ünlü Hakas dilci Darya Fyodorovna 
Pataçakova’nın ifadesiyle “Kaç ağzının büyük alt ağızlarından olan ve Sagay ağ-
zının da bazı alt ağızlarına yakın olan Aşağı Abakan’da (Nijniy Abakan) (Ust-
Abakan ve Askiz rayonunun bir kısmını içine alır) yaşayanların ağzı temel seçi-
lerek edebî dilin dayanacağı ağız meselesi çözülmüştür (Pataçakova 1965, 75). O 
dönemlere ulaşılması daha güç, ormanlık bölgelerde yaşayan Sagaylar, daha kendi 
içlerine dönük yaşadıkları için Rus halkı ile yakınlaşmaları daha geç gerçekleşmiş, 
daha uzun bir zaman almış, dolayısıyla yeni kurulan düzende daha düşük oran-
da aktif katılım gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu dönemde Hakasya’da Hakas 
Türkçesinde yayın yapan tek gazete olan Hızıl Aal’ın yazar kadrosu incelendi-
ğinde çoğunun Kaç boyundan olduğu dikkati çeker (V. Kobyakov, A.Topanov, 
M. Kokov, A. Arşanov, İ. Kotyuşev, N. Domojakov, T. Baltıjakov gibi) (Karpov 
2003, 4; Killi 2004, 1958).
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İlk ders kitabı yazarlarının Hakas yazı dilinin dayanacağı ağız temelini seçer-
ken ağızların konuşur sayısı ve yakınlığını göz önünde tutmuş oldukları anlaşıl-
maktadır. Örneğin ilk Hakas alfabe kitabının yazarı K. Todışev bu konu ile ilgili 
olarak çalışmasında şöyle der:

Bizde Hakas dilinin sözlükleri yok. Bu yüzden sözcükleri doğru seçmek çok 
güç oldu. Her ırmak boyunda yaşayan halk başka türlü konuşur. Düşünüp duru-
yorsunuz hangi ırmağın ağzını almalı diye. Herkese kendi konuştuğu doğru gibi 
geliyor. Komisyon da yazı diline temel olarak Abakan nehrinin aşağı taraflarında 
Askiz ve Ust-Abakan rayonlarını içine alan bölgede yaşayanların ağzını almaya 
karar verdi. Bu ağızda pek çok kişi konuşmaktadır (Todışev 1926; Borgoyakova 
2000, 14). 

1932 yılında yayımlanan Hakas Dili Dersleri/Uroki hakasskogo yazıka ki-
tabının yazarları, eserlerinin ön sözünde Kaç ve Sagay ağızları arasında önemli 
bir fark olmadığını, Sagay ve Kaçların kendi aralarında rahat bir biçimde anlaş-
tıklarını ifade ederler (Samrin, Bıtotov 1932: 4). Gerçekten de Hakasların ilk ders 
kitaplarında Sagay ve Kaç ağzına özgü biçim birimler bir arada yer almıştır. 

25-29 Ağustos 1936 tarihinde Hakas edebî dilinin gelişmesi için yapılan 
Birinci Bölgesel Dilbilim Konferansı edebî dilin normlarının belirlenmesin-
de önemli rol oynamıştır. Sonuç bildirisinin 25 maddeden oluştuğu bu toplan-
tıda alınan kararlar temelinde 1939 yılında A.T. Kazanakov’un “Hakas Dilinin 
Orfografyası (Orfografiya hakasskogo yazıka)” adlı eseri yayımlanır (Şulbayev 
1998: 11-12). Hakas edebî dilinin şekillenmesinde önemli kararlardan biri şimdiki 
zamanın teşkili ile ilgilidir. İlk yazarlar eserlerinde şimdiki zaman ekini Kaç ağ-
zında olduğu gibi sadece kalın sıradan biçimiyle kullanıyorlardı: pĭlbinçalar, tĭp-
çalar gibi. Oysaki Sagay ağzında bu ekin sadece ince sıradan biçimi söz konusu 
idi: tappinçem, pasçe vb. 1936 yılında yapılan Bölgesel Dilbilim Konferansı’nda 
Hakas Türkçesinin genel ses bilgisi özelliklerinin bu ekin gelişinde de işleme-
si gerektiğinden yola çıkılarak bu ekin kalın sıradan ünlülü tabanlara kalın sıra-
dan, ince sıradan ünlülü tabanlara ince sıradan ünlü ile getirilmesi kararı alınır. 
Nitekim 1938 yılında yayımlanan P. Ştıgaşev ve V. Subrakov’un hazırladıkları 
ders kitabında (Hakasskiy yazık dlya naçalnay şkolı) ekin norm kabul edilmiş 
biçimi kullanılmıştır.

F. G. İshakov’un başkanlığında Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Araştırma 
Enstitüsü Dil Bölümü tarafından hazırlanıp 1947 yılında yayımlanan yeni yazım 
çalışması ile yazı dilinin pekişmesi yönünde bir adım daha atılmış olur (Orfografiya 
hakasskogo literaturnogo yazıka, Abakan 1947). Paralel olarak kullanılan ağız bi-
çimlerinden hangisinin seçileceği karara bağlanır. Örneğin ağas “ağaç” + 3. teklik 
kişi iyelik eki > Sag. ağazı, Kaç. ağaçı > YD. ağazı gibi (Anjiganova 1951, 133). 

1953 yılında Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü tarafından Bölgesel 
Dilbilimi Toplantısı yapılmış, Hakas edebî dilinin ağız temeli de bu toplantıda 
gözden geçirilmiş, Hakas edebî dilinin Hakas Türkçesinin iki büyük ağzı olan 
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Kaç ve Sagay ağzına dayandığı ortaya konmuştur. İkinci Bölgesel Dilbilim 
Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda 1953 ve 1962 yıllarında 1947 yılın-
da yayımlanan yazım kılavuzu tekrar basılmıştır. Bu dönemde Hakas Türkçesinin 
gramerlerinin, sözlüklerinin [Hakassko-russkiy slovar’ (N.A. Baskakov-A.İ. 
İnkijekova-Grekul), Moskva, 1953; Russko-hakasskiy slovar’ (Red. Çankov), 
Moskva, 1961] hazırlanması ile Hakas yazı dili sağlamlaştırılmıştır. 

Yazı dili ağız ilişkileri
Hakas Türk yazı dilinin ağız temelinin önce Kaç ağzına dayandırılırken 

daha sonra ağız temelinin Kaç ve Sagay ağzına dayanması kararının alınması, 
aslında özellikle Kaç ağzını konuşanlarda daha o dönemlerde dil geçişinin bü-
yük ölçüde gerçekleşmiş olması ile ilgilidir. Örneğin 1944 yılında Hakas Dil, 
Edebiyat, Tarih Bilimsel Araştırma Enstitüsünce Lenin Çolı gazetesine ilginin 
düşüklüğünün sebebi araştırılmış, araştırmanın sonucuna göre de Kaçların dili 
bilmedikleri ya da zayıf bildikleri, dolayısıyla anlamadıkları için gazeteye abone 
olmadıkları, Sagayların ise gazetenin dilindeki pek çok gramer özelliğinin ve söz-
cüğün kendi ağızlarına yabancı olduğu, dolayısıyla tam olarak anlayamadıkları 
için abone olmadıkları anlaşılmıştır. Bunun üzerine 1953 yılında yapılan Dilbilim 
Toplantısında Hakas Türkçesinin ağız temelinin iki ağza dayanması kararı alınır. 
Aslında toplantının sonucunda yazı dilindeki Sagay biçim bilgisi ve söz varlı-
ğını artırma kararı alınmış olsa da daha sonra değişim söz varlığı ile sınırlı kal-
mıştır. Kaç ağzından sözcüklerinin yanı sıra Sagay ağzına ait söz varlığı da yazı 
dilinin söz varlığı içinde yer almıştır. Örneğin Kaç ağzındaki ır “şarkı” ve ırla- 
“şarkı söylemek” sözcüklerinin yanı sıra Sagay ağzındaki sarın “şarkı” ve sar-
na- “şarkı söylemek”, Kaç ağzındaki maymah “ayakkabı” sözcüğünün yanı sıra 
Sagay ağzındaki ödĭk, Kaç ağzındaki “koşmak” anlamındaki oyla- filinin yanı 
sıra Sagay ağzındaki çügür-, Kaç ağzındaki habar “haber” sözcüğünün yanı sıra 
Sagay ağzındaki tılaas, Kaç ağzındaki örbekey “kelebek” sözcüğünün yanı sıra 
Sagay ağzındaki hubağan sözcüğünün edebî dilin söz varlığına kabul edilmesi 
gibi (Borgoyakova M.A. 2003, 68).

Ancak 1820’lerden bugüne Hakas toplumunu oluşturan alt etnik grupların 
nüfuslarında ve sahip oldukları ekonomik ve siyasi güçlerindeki değişikliklere 
bağlı olarak edebî dilin oluşturulması ve gelişiminde de değişen oranlarda etkileri 
olmuştur. Hakas boylarının 1820’lerden yakın zamana kadar olan süreçte genel 
nüfus içindeki tahminî oranları ve bu oranlardaki değişme aşağıdaki gibidir:

Boylar 1820 1897 1987
Kızıl 22,6 16,7 4,2
Kaç 36,6 31,3 20,6
Koybal 5,1 2,7 2,2
Sagay (Beltirlerle) 32,7 46,7 68,1
Şorlar 3 2,6 4,9
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Son zamanlarda basın yayın organlarında Hakas Türk yazı dilinin ağız teme-
linin Şor ve Kızıl ağızlarını da içine alacak biçimde genişletilmesine yönelik gö-
rüşler sık sık yer almakta, bunun yazı dilinin bütün Hakas halkı tarafından benim-
senmesini kolaylaştıracağı öne sürülmektedir. Örneğin bir Şor ağzı temsilcisi olan 
Hakasyalı dil bilimci Oleg Şulbayev, min “ben” ve sin “sen” kişi zamirlerinin yö-
nelme durumu eki almış biçiminin bugün yazı dilinde olduğu gibi mağaa ve sağaa 
değil de Sagay ağzında olduğu gibi mege ve sege biçiminde kullanılmasının Hakas 
Türkçesinin ses yapısına daha uygun olduğunu belirterek bu biçimin normlaştırıl-
ması gerektiğini öne sürer (Şulbayev 1998, 17). 

Son yıllardaki edebî eserler ve yazılı basın incelendiğinde yazarların kendi ağız 
özelliklerini giderek daha çok yansıttıkları dikkati çeker. Ağız özellikleri bir yandan 
ifadeyi güçlendirmek için kullanırken bir yandan da yazarın kendi ağız özellikle-
rini yazı dilinin içine sokarak kendi ağız özelliklerini yüceltmek amacını taşıdığı 
da sezilir. Örneğin en yaygın kullanılan biçim bilgisel gösterge araç durum ekinin 
kullanımıdır. Ölçünlü Hakas Türkçesinde bu ek sözcüğün son sesi ne olursa ol-
sun -nañ/-neñ biçimindedir. Oysaki Kaç ağzında -bınañ / -bĭneñ, -mınañ/-mĭneñ, 
-pınañ/-pĭneñ biçimleri kullanılmaktadır. Edebî eserlerdeki ağız özellikleri üzerine 
bilimler adayı tezini yazan Mariya Aleksandrovna Borgoyakova ekin bu biçimini 
Kobyakov, Topanov gibi ile Hakas yazarlarında tespit etmiştir. Bazı Kaç ağızların-
da ise ölçünlü dildeki biçimin geldiği sözcüğün son sesine göre değişen 6 varyantı 
bulunur: -dañ/-deñ, -tañ/-teñ, -nañ/-neñ. Sagay ağzında ölçünlü dildeki gibi -nañ/-
neñ biçiminin yanı sıra Beltir ağzında -bañ/-beñ, -pañ/-peñ ve -mañ/-meñ biçimleri 
kullanılmaktadır. Yine Sagay ağzının Töy ağzında -bla/-ble, -pla/-ple, -la/-le biçim-
leri kullanılır. Şor ağzında -bla/-ble, -pla/-ple, -la/-le biçimleri vardır. Kızıl ağzın-
da -mnañ/-mĭneñ biçimleri kullanılır. Borgoyakova’ya göre bu ekin ölçünlü dilde 
olmayan biçimlerinin tercih edilmesinin sebebini, pek çok ekin getirilmesinde ek-
lendiği sözcüğün son sesine göre ilerleyici benzeşmenin söz konusu olduğu Hakas 
Türkçesinde -nañ/-neñ araç durumu ekinin gelişinde böyle bir gelişme olmaması ve 
bu durumun dile yabancı kalmasıdır (Borgoyakova 2005, 51-54). 

Gramer özelliklerinin kodlandığı çeşitli yıllara ait gramer kitapları, Hakas bası-
nı, çeşitli yazarların eserleri incelendiğinde Hakas Türkçesinin ağız temeli ile ilgili 
belirgin bir değişmenin olduğu ve yaygınlaştığı görülmektedir. 

2004 yılında Hakas Devlet Üniversitesi Sayan-Altay Türkolojisi Enstitüsü öğ-
retim üyelerince hazırlanıp yayımlanan Hakas Dilinin Morfolojisi (Hakasskiy ya-
zık-Morfologiya) adlı eser, yazı dilinin yeni normlarını belirlemektedir. Bu gramer 
çalışması da yazı dilindeki bazı paralel kullanımları kabul etmektedir. Örneğin -h, -k 
ile biten çok heceli sözcüklerin iyelikli hallerinde könek+ ĭ > könegĭ // könee her iki 
biçim de doğru kabul edilmiştir (Karpov (Red.) 2004, 24). Kişi zamirlerinin durum 
kategorisinde çekiminde de min “ben” ve sin “sen” kişi zamirlerinin hem mağaa 
hem de megee, sağaa ve segee biçimleri doğru kabul edilmiştir. Yine sĭrer “siz” 
zamirinin sĭler biçimi de kabul edilmiştir (Karpov (Red.) 2004, 47).
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Yine gelecek zaman çekiminde -ar/-er gelecek zaman ekinin kişilere göre 
alarbın, alarzıñ, alar, alarbıs, alarzar, alarlar biçimindeki çekimlenişin yanı sıra 
Sagay ağzına özgü olan alam, alazıñ, alar, alabıs, alazar, alarlar biçimindeki 
çekimlenişi de doğru kabul edilmiştir. Yine gelecek zamanın olumsuzunun teklik 
2. kişiye göre çekimlenişinde albaspın “almayacağım” biçimindeki çekimlenişin 
yanı sıra albassım da doğru kabul edilmiştir (Karpov (Red.) 2004, 162). 

Dırenkova 
(1948)

Pataçakova 
(1962)

Baskakov 
(1975)

Karpov (2004)

-H+-I(m), 
-Iñ,-I ...

tamağım, 
kiregĭm

tamağım//
tamaam
kiregĭm// 
kireem

tamağım//
tamaam
kiregĭm// 
kireem

tamağım//
tamaam
kiregĭm// 
kireem

Teklik 1. kişi 
zamiri

mağa, sağa, 
ağa

mağaa,sağa, 
ağaa

mağaa, sağaa, 
ağaa

mağaa//megee
sağaa//segee
ağaa

Çokluk 1. kişi 
zamiri

sĭrer sĭrer sĭrer sĭrer// sĭler

Gelecek zaman 
çekimi

alarbın, 
alarzıñ, alar, 
alarbıs, 
alarzar, alarlar

alarbın //alam, 
alarzıñ//alazıñ,
alar,
alarbıs
 alarzar
 alarlar

alarbın//alam
alarzıñ
alar
alarbıs
alarzar
alarlar

palarbın //
alam, alarzıñ//
alazıñ,
alar, alarbıs//
alabıs, 
alarzar//alazar, 
alarlar

Olumsuz geniş 
zaman, teklik 
1. kişi çekimi

albaspın albaspın albaspın albaspın//
albassım

Sonuç
Canlı dilin taşıyıcıları olan Sagayların genel nüfus içindeki ağırlıkları ve 

Hakas sosyal ve kültürel hayatının idare edildiği kurumlarda daha çok Sagayların 
bulunuyor oluşu konuşma ve yazı dilinde Sagay ağız özelliklerinin daha çok kul-
lanılmasını ve giderek Sagay ağzının özelliklerinin normlaşmasını beraberinde 
getirmektedir. Muhtemelen yazı dili ile konuşma dilini birbirine yakınlaştırmak 
suretiyle Hakas yazı dilinin öğrenimini kolaylaştırma amacı taşıyan bu eğilim, 
çok fazla paralel biçimin kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum dil 
bilgisi zayıf olan genç kuşağa Hakas yazı dilinin öğretiminin daha karmaşık bir 
sürece dönüşmesi tehlikesini de içinde barındırmaktadır. Ölçünlü dilin ağız te-
melinin giderek Sagay ağzına kayması ile Hakas edebiyatının klasik eserlerinin 
genç kuşak tarafından giderek daha zor anlaşılır hâle gelmesi ise sorunun başka 
bir yönünü oluşturmaktadır. 
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NİN KARAÇAY - MALKAR 
DESTANLARINDAKİ İZLERİ 

Atiye NAZLI*

Giriş
Bir milletin geçmişteki hayatının belki de en önemli ipuçlarını veren destanlar, 

bizlere geçmişte farklı inanışlara sahip olsak bile ortak geçmişin izlerini sunarak 
aynı köklerden gelmenin, aynı duyguları yaşamanın ve tek millet olmanın haklı 
gururunu yaşatmaktadırlar. 

Destan konusunda yapılan tanımlamalar da bu konu üzerinedir. Bu konuda;
Prof. Dr. Şükrü Elçin; “Destan (epos), bir boy, ulus (kavim) veya milletin ha-

yatında tam estetik hüviyet kazanmamış eser sayılan efsanelerden sonra nazım şek-
linde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı mahsullerinden biridir.” (Elçin 1993, 72).

Prof. Dr. Pertav Naili Boratav destanı; “Ulusların yazı öncesi çağlarında 
oluşmuş, gelişmiş yapıtlardır” (Boratav 2000, 49).

Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, “Destanlar tarihten önce veya tarihin başlan-
gıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları; yetiştirdiği kahramanları, tabiat, 
kâinat ve cemiyet hadiseleri hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı 
vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık efsane ve hikâyeleridir” (Timurtaş 2005, 
22) şeklinde tanımlamaktadırlar. 

Tanımlarımızı göz önünde bulundurarak kendi tanımımızı yapacak olursak; 
destanlar, milletlerin geçmişte yaşadıkları olaylarını; kimi zaman kahramanlık, 
yiğitlik kimi zamanda mutluluk ve hüznü bir arada veren kültür ve diğer hayati 
olayların bir iz düşümü olarak varlıklarını yansıtan, nesir ya da nazım şeklinde 
daha sonraki dönemlerde kaleme alınan edebî türlerin başında gelmektedir.

Bu konuda araştırma yapan hocalarımız, Türk destanlarını sınıflamaya tabi 
tutmuşlardır. Ancak destanlar içinde yer alan destan ve halk hikâyesi kavramını 
birlikte barındıran çok önemli bir eserimiz vardır: Dede Korkut Hikâyeleri.

Türk milletinin en önemli destanı hiç kuşkusuz Oğuz Destanı’dır. Ancak 
bir önemli destanı daha doğrusu destansı halk hikâyesi olarak tanımlanan, Dede 
Korkut Hikâyeleri edebiyatımız içindeki önemli yerini almıştır. Üzerine yüzlerce 
kitap yayımlanmış, binlerce makale kaleme alınmıştır. 

* Selçuk Üniversitesi. (atiyenazli@hotmail.com)
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Dede Korkut Hikâyeleri XV. yüzyılda yazıya geçmiş, 12 hikâyeden oluşan 
bilinen iki yazması (Dresten ve Vatikan) olan bu eserimiz hakkında Prof. Dr. Mu-
harrem Ergin doktora tezi; Orhan Şaik Gökyay, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. 
Osman Fikri Sertkaya ve birçok araştırmacımız kitap yayımlamışladır. 

“İlim âleminde ve Türk dili ve edebiyatı alanında Dede Korkut yahut kısaca 
Dede Korkut adı ile tanınan eser bir destanî Oğuz hikâyeleri mecmuasıdır” (Ergin 
2004,1).

“Dede Korkut Kitabının Dresten nüshası bir giriş ile on iki destanî hikâyeyi 
içine almaktadır. Vatikan nüshasında ise girişten başka hikâyelerin yalnız altı ta-
nesi vardır. Bu altı hikâyenin de ancak beşi tamamdır” (Ergin 2004, 3).

“Dede Korkut Kitabı, 12 boydan meydana gelmektedir. Bu boyların hep-
si destanî hava taşımaktadır; onları alışılagelmiş halk hikâyelerinden ayıran en 
önemli özellik de budur. İşte bu 12 destanî hikâyenin bir araya gelmesi, bir desta-
nın ortaya çıkmasına yol açmıştır” (Sakaoğlu 1998, 225).

Araştırmamıza konu olan Dede Korkut Hikâyeleri ve destanlar hakkında kısa 
bir bilgi verdikten sonra asıl konumuz olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin coğrafya-
sından yola çıkarak ve elimizde bulunan Karaçay-Malkar Türklerinin destanlarını 
içeren bir kitabı karşılaştırarak elde ettiğimiz sonucu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bunun için öncelikle Karaçay-Malkar Türkleri hakkında bazı bilgiler vere-
cek daha sonra destanları tanıtacak ve son olarak ise Dede Korkut Hikâyeleri’nin 
Karaçay-Malkar destanlarındaki izlerini sizlerle paylaşacağız. 

“Kafkasya’da Elbruz dağının doğu ve batısındaki yüksek dağlık vadilerde 
yaşayan Karaçay-Malkar Türkleri, tarih boyunca bölgede hâkimiyet kuran Kim-
mer, Saka (İskit), Hun, Bulgar, Alan ve Kıpçak Türklerinin binlerce yıl süren et-
nik bütünleşmesinden süzülerek ortaya çıkmış bir Türk halkıdır. …. Proto Türk 
kavimleri daha M. Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisinde ol-
muşlardır” (Adiloğlu 2005, 3-4).

“Karaçay Türklerinin Anadolu’ya gelmeden önce yaşadıkları coğrafyası, ta-
rihi ve dilini incelediğimiz zaman; “Hun Bulgarların Burcan koludur. 737 yılında 
Müslümanlığı kabul etmişlerdir” (Nazlı 2010; yayımlanmamış bildiri).

Yukarıda verilen bilgilerin ışığında; Hun Bulgarları ifadesi hakkında aşağı-
daki şu bilgileri verebiliriz:

“Bulgar Türkleri, Hun devletinin çözülmesini takibeden hareketler netice-
sinde ilk defa Avrupa sınırında görüldü. …. 463 sıralarında Onogurlar, Ogurlar 
ve Saragurlar Bizans’a elçi gönderdiler. (Ogurlar ile Bulgar Türkleri aynı boy) 
Sarogur elçileri, yeni yurt aradıkları sırada Ağaçerilere hücum ederek onları imha 
ettiklerini bildirdiler. Birkaç yıl sonra Saragurlar Bizans’ın müttefiki sıfatıyla 
Persler’e karşı savaşarak İberiya’yı /Bugünkü Gürcistan’ı) ve Ermeni ülkelerini 
tahrip ettiler” (Fehér 1999, 4-5).
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Bu bilgiler, Dede Korkut Hikâyeleri’nde bahsedilen coğrafya ile benzerlik 
göstermektedir.

“Tarihte ‘Kara Bulgarlar’ veya ‘Koban Bulgarları’ şeklinde geçen Kafkasya 
Bulgarlarını birçok bilim adamı Karaçay-Malkar Türklerinin etnik oluşumunda 
birinci derece pay sahibi oldukları konusunda birleşmekte ve Karaçay-Malkar 
Türklerini doğrudan Kafkasya Bulgarlarının devamı olarak kabul etmektedirler” 
(Adiloğlu 2005, 18-19).

“Yaşadıkları coğrafya ise Kafkasya’dır. Kafkasya’da Koban ırmağı havzasın-
dan Dağıstan’a kadar uzanan bölgeleri içine alan … İslam kaynaklarında Deşt-i 
Kıpçak (Kıpçak Bozkırı) Bizans-Latin kaynaklarında da ‘Komânia’ adı verilen 
bölgede yaşamışlardır” (Karaçay-Malkar / Başhüyük, 1 (1), 2003, 14).

“Kıpçak Türklerinin tarih sahnesine ne zaman çıktıkları konusunda kesin 
bir sonuca varılamamıştır. …. Eski Gürcü kaynaklarında M. Ö. IV. yüzyılda Kür 
(Kura) nehri boylarında yaşayan ‘Bun Turki’ [Yerli Türk] ve ‘Kıpçak’ adında iki 
Türk kavminden bahsedilmektedir” (Adiloğlu 2005, 37-38).

Yine aynı kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre; 
“MÖ 312 yılında Filip’in oğlu Makedonyalı İskender, Kartvel’e (Gürcis-

tan’a) geldiği zaman Kür ırmağı boyunca ve onun kolları üzerinde yerleşmiş olan 
Bun-Turki ve Kıpçak adlı kavimlerle karşılaştı. Bütün şehirler ve kaleler, yılmaz 
savaşçılar olarak bilinen Bun-Turki ve Kıpçaklar tarafından savunuldu. Make-
donyalı İskender büyük hayretler içersinde kaldı. Çünkü hiçbir millet onlar gibi 
düşmana karşı koyamazdı” (Adiloğlu 2005, 38).

Bir başka bilgiyi daha sizlerle paylaşmak istiyoruz:
“Plinius kayıtlarında MS 23-79 yıllarında Dağıstan’da ‘Kamak’ ve ‘Oran’ 

adlı iki Türk kavminden bahsedilmektedir. …Kıpçak Türklerinin bir diğer adı da 
‘Kimak-Kemak’tır. Ayrıca Daryal geçidinin ‘Kumânia Kapısı’ şeklinde adlandı-
rıldığı da söylenmektedir. …

Destanlarda anlatılanlara göre Kafkasya Kıpçaklarının hükümdarı ‘Alaca atlı 
şavhal Melik’ olup bugünkü Kumuk-Avar bölgesi hâkimidir. Onun sağ kol beyi 
‘Boğacuk Melik’ bugünkü Koban ırmağının kaynak havzası olan Karaçay toprak-
larının hâkimidir.

Sol kol beyi ‘Kara Tokan Melik’ ise Dağıstan’da Koy ve Ilısu ırmakları boyu 
hâkimidir. Yine, Oğuz komutanlarından Kara Konak’ın oğlu Kara Budak’ın sü-
rekli akın edip kan kusturduğu ‘Demir Yaylı Kıpçak Melik’ de Koban ırmağı boy-
ları ile bugün Malkar ve Kabardey Çerkeslerinin yaşadığı topraklarının hâkimi-
dir” (Adiloğlu 2005, 38).

“Kıpçak-Kuman Türkleri tarihi süreç içerisinde Kafkasya’ya gelen eski Türk 
kavimlerinin sonuncusu olup aynı zamanda da Karaçay-Malkar Türklerinin etnik 
oluşumuna son noktayı koyan kavimdir” (Adiloğlu 2005, 40).

Yukarıdaki bilgileri destekleyen bir başka bilgiyi de aşağıya alıyoruz.
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“Hazar denizi kıyısında ve Dağıstan-Şirvan arasındaki ‘Demürkapu Der-
vendi’nden, ‘Hamıd (Amid/Diyarbekir)-ilen Merdin Kal’ası’ arasında bulunup, 
çifte başkentleri ‘Ağca-Kalak, Sürmelü’ (Kars ilimizde Arpaçayı sağında ve Di-
gor güneyinde eski Erovantaşat ve bugünkü Mıreni-Karabağ ile, Aras sağında ve 
Iğdır Ovasına adını veren eski Sur(p)-Mari’den ibaret ‘Iğdır-Karakalası) şehirleri 
olan ‘Oğuz-Eli/Kalın Oğuz’un başlıca düşmanları, Alburuz (Kafkas) dağları ku-
zeyinde hâkim olup, ‘Kanlu-Karadervent’ geçidinden güneye akınlar yapan, (Ko-
muk-Avar hâkimi ‘Şavkal’ hanedanı) ‘Alacaatlu Şavkalu-Melik’ ile onun sağkol 
(Kuban başlarında Balkar-karaçay) beyi ‘Boğacuk-Melik’ olarak gösteriliyor. Bu 
üç “Azgun-Dinlü Kâfir” Beğinin hasımları ise, Oğuz’dan sıra ile: Beğlerbeği olan 
‘Olaş oğlu Salvur Kazan Khan’, sağkol beği Taş-Oğuz’dan (Şirvan ve Demirkapu 
hâkimi) ‘Delü Tondar’, solkol beği, ‘İç-Oğuz’dan “Kara-Kona(k) oğlu (Hamıd 
ilen Merdin hâkimi) Kara-Budak’ idi” (Kırzıoğlu 1992,11).

Yukarıda verilen bilgiler daha çok tarihî bilgiler olarak geçmektedir. Ancak 
Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu ve coğrafyasını incelendiğinde konu ve böl-
gelerin ortak olduğu dikkatlerinizi çekmiştir.

Karaçay-Malkar edebiyatının bildirimizi ilgilendiren terimlerini şu şekilde 
açıklayabiliriz:

Masal ve destan kavramı yerine de “comak” kelimesi kullanılmaktadır. Ma-
sal ve destan anlatan kişiye “comakçı” denilmektedir. 

Karaçay-Malkar destanlarında geçen ‘nart’ kelimesi ile ilgili olarak; “Kafkas 
mitolojisinde bütün Kafkasyalıların ataları olarak kabul edilen efsanevi insanlar, mi-
tolojik kahramanlara ‘Nart’ denilmektedir.” tanımlanmaktadır (Tavkul 2000, 305).

Halk edebiyatının bir türü olan destanları da “Nart Destanları” olarak geç-
mektedir.

“Efsanelere göre Nartlar atı evcilleştirmişler, demiri bulmuşlardır. Nartlar 
mertliğin, cesaretin, iyiliğin ve Kafkas kültürünün sembolüdürler. Son derece 
akıllı ve usta savaşçılar olan Nartlar, insanüstü varlıklar olan Emegenleri [devleri] 
kaba kuvvetle değil, ince zekâları ve kurnazlıklarıyla yenmektedirler.”

 Nart Destan kahramanlarının adları ise şöyledir:
“Debet: Nartların demircisi olan Debet, Gök tanrısı ile Yer tanrısının oğludur. 
Satanay [Satanay Biyçe]: Satanay Biyçe’nin babası güneş tanrısı, annesi ise 

ay tanrısıdır. 
Örüzmek: Nart Örüzmek gökten düşen bir meteor kayasından doğmuştur. Bir 

dişi kurt Örüzmek’i alıp kendi sütüyle beslemiştir. 
Sosuruk [Sosurka]: Nart Sosuruk, bir granit parçasından doğmuştur. Sosu-

ruk’un taştan doğmasıyla ilgili motif, Dede Korkut destanlarındaki Tepegöz’ün 
doğuşuna benzemektedir. Sosuruk doğduğu zaman bir kor hâlindedir. 
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Alavgan: Nartların demircisi Debet’in dokuz oğlundan en büyüğüdür. 
Karaşavay: Nart Alavgan’ın oğludur. Annesi bir devdir.” (Balkan, www.ka-

rachaymalkar.net)
“Karaçay-Malkar kahramanı Örüzmek ile Dede Korkut Hikâyeleri’nde ge-

çen Kazanoğlu Oruzbek veya Uruzbek isimleri arasındaki büyük benzerlik dikka-
ti çekmektedir. Oğuz Türklerinin kahramanlık hikâyeleri olan Dede Korkut hikâ-
yelerin değişik varyantlarına Altaylarda ve diğer Türk boylarında rastlanması bu 
hikâyelerin doğuş yerinin Altaylar olduğunu ve buradan çeşitli yerlere göç eden 
Türk boyları tarafından geniş bir sahaya yayıldığını göstermektedir.” (Hapçayeva, 
www.kamatur.org/makaleler/edebiyat)   

Karaçay-Malkar destanlarının özelliklerini Adil Adiloğlu “Karaçay-Malkar 
Türklerinde Nart Destanları” adlı makalesinde şu şekilde sıralamaktadır:

“Karaçay-Malkar Türklerinin Nart destanları ise Eski Türk mitolojisine daha ya-
kındır. Karaçay-Malkar Nart destanlarında, Türk-Moğol motifleri oldukça fazladır.

Karaçay-Malkar Nart destanları ile diğer Kuzey Kafkas Nart destanları ara-
sında konu ve içerik yönünden benzerlik vardır. 

Karaçay-Malkar Nart destanları, Dede Korkut boylarına benzer bir şekilde, 
her bir kahramanın kendisine ait bağımsız bir veya birkaç destanı vardır, fakat 
hepsi birden ayrıca büyük bir bütün oluşturmaktadır. Bütün Türk boylarının söz-
lü geleneğinde olduğu gibi, Karaçay-Malkar Nart destanlarının büyük bir kıs-
mı ‘cır’ [destan] yani manzum şekilde ve belli bir ezgiyle söylenmektedir. Fakat 
destanların bir kısmı manzum-mensur karışık, bir kısmı da sadece mensur şe-
kildedir. Destanların manzum-mensur karışık ve sadece mensur olan bölümlerin 
nesir kısımlarında, Dede Korkut boylarındaki olduğu gibi, manzumeye yakın bir 
ifade yoktur. Bunların anlatımında kullanılan dil bildiğimiz hikâye tarzındadır. 
Manzum şekildeki destanların nazım ölçüsü hece ölçüsü olmakla birlikte bir ölçü 
bütünlüğü görülmemektedir. Destanların nazım birimi ise genellikle ikişerlik mıs-
ralar [beyit] şeklindedir” (Adiloğlu, 1993, 7-9).

“Şiir şeklinde ve belli bir makam [ezgi] eşliğinde “Sıbızgı [kaval] çalarak, 
küçük tahta parçalarını belirli bir tempoyla birbirine vurarak ortaya çıkarılan bir 
makam eşliğinde destanları ozanlar anlatmaktadır.” (Adiloğlu 2006, www.kama-
tur.org/makaleler/edebiyat)

Karaçay -Balkar ve Oset Nart destanlarında “Ala wgan” ve “Kurdalagon” 
adlı kahramanlar vardır. İri cüsseli olan Alawgan kendisine uygun bir kız bulama-
yınca “emegen” (dev) bir kadınla evlenir (Kalafat 2001, www.yasarkalafat.info).

Burada kahramanın kendine uygun bir kız bulamaması Dede Korkut Hika-
yeleri’ndeki bir motiftir. 

Karaçay destanları hakkındaki bu bilgilerden sonra Dede Korkut Hikâyele-
ri’nin Karaçay-Malkar destanlarında bulunan izlerini sunmaya çalışacağız.

Konumuzla ilgili ilk örneğimiz; Dede Korkut Hikâyeleri’nde bulunan ikinci 
destanımızdır.
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1. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
Bu destanımızdan kısaca özetleyecek olursak;
Salur Kazan bir ziyafet verir, evini de oğlu Uruz ile üç yüz yiğide bırakarak 

ava gider. Bunu haber alan Şökli Melik, Kazan’ın evini yağmalamaya gider. Ay-
rıca Kapular Derbendindeki on bin koyununu da yağmalamak için gittiğinde iki 
kardeş çoban, Şökli Melik’e karşı koyar.

Bu sırada Kazan Bey bir rüya görür ve bu rüya üzerine kalkıp evine bakmaya 
gider. Gördüğü durum karşısında düşmanlarının arkasına düşer. Yol boyunca kurt 
ve su ile konuşur, daha sonra Karaçuk Çoban’ın köpeğiyle karşılaşır ve çobanla 
birlikte evini, ailesini kurtarmak için Şökli Melik’in yanına gider, onun arkasına 
bütün beyler yetişirler. Kazan Bey her şeyini kurtarır, Dede Korkut gelir, destanı 
söyler.

Karaçay-Malkar destanlarınki örneklerimiz, Doç. Dr. Ufuk Tavkul’un Kara-
çay-Malkar Destanları kitabından alınmıştır. 

1.1. Zavırbek 
Zavırbek’in koyun sürülerinin bulunduğu dağ çiftliğine misafir gibi gelen Aba-

zalar, Zavırbek’ten çok azgın olan çoban köpeklerini bağlamasını isterler. Köpek-
lerin bağlanması üzerine Abazalar saldırarak Zavırbek’i öldürürler, kız kardeşini de 
bağlarlar. Eşkıyaların lideri, Zavırbek’in ölüsünü kazana attırarak kaynattırır. Bu 
sırada köyde olan Zavırbek’in ağabeyi, “gece gördüğü kötü bir rüyanın tesiriyle 
kardeşlerini yoklamak üzere dağdaki çiftliğe gelmektedir. Çiftliğe ulaştığında, hav-
layan köpeklerin önüne çıkmamasından kuşkulanır ve gizlice çiftliğe yaklaşır. Bu-
rada feci manzara ile karşılaşır ve kamasını çekerek eşkıyaları öldürür. 

“Gece uyurken, kötü rüyalar gördüm
Çiftliğimize Abazalar geldiklerini anladım.
Umut ettiler Kabardey’e çiftliği sürmeye
Güvenmediler, çok istediler, gelip bir şeyler bilmeyi
…..” (Tavkul 2004, 341-347) şeklinde devam etmektedir. 
Burada dikkati çeken Kazan Bey’in Evinin Yağmalanması’nda olduğu gibi 

bir rüya sonucu Zavırbek’in ağabeyinin kardeşlerinin yanına gitmesidir. 
Yine bir başka Karaçay-Malkar destanında aynı motifi görmek mümkündür.

1.2. Sarıbiy ile Karabiy
Destanın konusu kısaca şöyledir: Aydabol Bey’in iki oğlu, Sarıbiy ile Kara-

biy’in kahramanlığı anlatılmaktadır. 
Kafkas bölgesinde yaşayan Svanların iki beyi Mızı ve Zort, yaşlılık günle-

rinde Karaçay-Malkar bölgesinde bir yağmacılık yapmaya karar verirler. Aydabol 
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Bey’in koyun sürülerinin bulunduğu çiftliği görerek yağmalamaya ve koyun sü-
rülerini dağların ötesine götürmeye karar verirler. Çiftliğe geldiklerinde ise yaşlı 
çoban onların kötü niyetle geldiklerini anlar ve diğer genç çobana haber verir. 
Sarı Ayak adlı köpeğini de haber vermesi için Aydabol Bey’in köyüne gönderir. 
Köye ulaşan köpeğin havlamasından dolayı Aydabol Bey, kürek kemiği falına 
bakarak Sarıbiy ile Karabiy’e atlarını ters eyerlemelerini, silahlarını ters tutma-
larını söyler. Düşmanları fala baktıkları zaman Sarıbiy ile Karabiy’in ters yöne 
doğru gittiklerini düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Dediği gibi de olur. 
Mızı ve Zort kürek kemiği falına baktıklarında Sarıbiy ile Karabiy’in yanlış yöne 
gittiklerini görünce yağmaya devam ederler. Ancak kısa süre sonra gelen Sarıbiy 
ile Karabiy onları öldürür. Sürülerini de alıp tekrar çitliğe getirirler.

Destandan alınan beyitler aşağıdaki gibidir.

“…
…
Geniş dağ düzlüğünün başından aşağı indiler
Gelip bunlar çobanın sürüsünü buldular
….

Malların çok olsun, canımız, yaşlı çoban!
Sağ olun, hoş geldiniz misafirler
Misafirlerim, benim canlarım 
Yaşlı çoban kaval çalmakta ustadır
Burgusant’tan Elbruz Dağı’na işittirip
Genç çobana sonra böyle söyledi.
“Ben zavallıya düşman misafirler geldiler
Şimdi onlara ne yapayım?
Ben, yaşlı çoban, onlardan nereye gideyim?”
….
…
Sarı ayalı köpeğieve öğretip gönderirsin
Süt koysalar da, o yanına gitmez gibi
…
…
Misafirler sonra çobana şöyle sordular:
- Aydabolların yaşlı Aydabol sağ mıdır?
- Yaşlı Aydabol bir yıldır hasta yatıyor
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- Aydabol’un iki oğlu sağ mıdır?
- Biri hastalanıp, bir ilaç aramaya gitti
- Aydabol’un kır atı sağ mıdır?
- Kır at hastalıktan çok önce öldü
- Aydabol’un sarı ayaklı köpeği sağ mıdır?
- Sarı ayaklı köpeği çoktan öldü
- Ol zamana kadar Sarı ayak tepenin arkasına ulaştı
- Tepenin arkasında köye acı uludu
- Yaşlı Aydabol Sarı ayağın ulumasını işitti
- Oğlu Sarıbiy’i kendisine çağırdı
- Çobanlar Sarı ayağı aç bırakıp göndermişlerdir
Çabuk ona bir yemek verin
Dedi yaşlı Aydabol oğluna
Sarıbiy götürüp Sarı ayağa süt koydu
O koklamadı bile
Ekmek attı- yanına da gitmedi
…
O zaman yaşlı Aydabol anladı
Düşman misafirlerin geldiğini
…” (Tavkul 2004, 267-269)

şeklinde devam etmektedir. Özette ve alınan metinde de görüleceği üzere sü-
rünün yağmalanması ve çobanın gelen düşmanları oyalaması ortak bir benzerlik-
tir. Ancak tıpkı Dede Korkut Hikâyeleri’nde olduğu gibi köpeğin haberci olarak 
gönderilmesi bire bir benzerlik göstermektedir. 

Yine bir başka Karaçay-Malkar destanında da benzer bir motif vardır.

1.3. Tatarkan 
Destanın konusu kısaca şöyledir:
Karaçay’ın Duvut köyünü, köydeki erkeklerin dağlarda ve yaylalarda iş ba-

şında olduğu bir sırada Kızılbek kabilesinden Abazalar basarlar ve hayvan sürü-
leri ile birlikte, esir olarak satmak için otuz kadını da alıp götürürler. Kadınların 
içinde Tatarkan’ın sütannesi de vardır. Baskın haberinin Karaçay köylerine ulaş-
ması üzerine erkekler toplanarak silahlanır ve Tatarkan’ın gelmesini beklerler. 
Tatarkan’ın gelmemesi üzerine peşimizden gelsin diyerek yola çıkarlar. Birkaç 
gün sonra gelen Tatarkan köyde kimsenin olmaması üzerine annesine sebebini 
sorar. Annesi de düşmanların peşinden gitmemesi için Tatarkan’a yalan söyler. 
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O da kürek kemiğinden baktığı fal sonucu kötü bir şey olduğunu anlar. Annesine 
gerçeği söyletir.

Hemen silahlanarak yola çıkar ve arkadaşlarına yetişir. Düşmanlarını bir 
ırmağın kenarında otururlarken yakalarlar. Tatarkan esirler arasında sütannesini 
görünce ona kuzgun diliyle seslenir. Sütannesi saçlarını göstererek düşmanın çok 
olduğunu anlatır, Tatarkan da sakalını göstererek kendilerinin de kalabalık oldu-
ğunu anlatır. Ve çatışma olur. Abazaları öldürürler. Kaçırılan kadınlar ve sürüleri 
alarak yeniden köylerine dönerler.

Destanda geçen şekli aşağıdaki gibidir:
“Yağmurlar yağıyor dağ otlaklarına, göllere
Haber geldi Karaçay’da köylere
Nıhıt geçidinini başında dikiliyor üç sırık
Duvut vadisinin aşağı tarafından çıktı acı haber, feryat
Bir kabile geldi Karaçay’a saldırıp
Karaçay’a Kızılbek (Abaza) savaşçıları girdi
Kadın ve kızları o gün yalın ayak sürüp kaçırdı
O günlerde yiğit delikanlılar topluluklarda yokluyorlar
….
….
Tatarkan ise yolculuktaydı
Geç kalarak ikinci gün geldi
Baktı da köyde kimseyi göremedi
…
….
Duvut yaylasını Abaza savaşçıları aldı
Köyümüz de seferberlik için hazırlandı
Yaylada kalmayıp vadiye de girdiler
Kadınları kızları yalın ayak sürdüler
Sün annen gidiyordu kızgın inek gibi böğürerek
Abazalar gidiyordu esirlere hakaret ederek
- Anam, bu gece fakir bir küçük çocuk görmüştüm
- O çocuğa çarıklarımı vermiştim
…
….” (Tavkul 2004, 323-325)
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Bu destanda da yine sürülerin kaçırılması ve diğerlerinden farklı olarak kadın-
ların da kaçırılıp esir edilmeleri belirtilmektedir. Ayrıca rüya gördüğü söylenmese 
de “Anam, bu gece fakir bir küçük çocuk görmüştüm.” ifadesi ‘rüya’ anlamını ve-
riyor.

Dede Korkut Hikâyeleri’nde bulunan Kazan Bey’in oğlu Uruz’un ve hatunu 
Burla Hatun’un esir edilmesi gibi bir durum söz konusudur. 

Yukarıda incelediğimiz üç destanda da “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı 
Boy” hikâyesi ile benzerlikler farklı şekilde görülmektedir.

Birinci ve ikinci destanda rüya motifi ortak motif olarak görülürken, üçüncü 
destanda kadınların esir olarak götürülmesi ortak motif olarak belirlenmiştir.

Yine birinci ve ikinci destanda köpek motifi belirlenirken, üçüncü destanda bu 
motif yoktur. Birinci destanda köpeğin sadece adı geçmekte iken, ikinci destanda 
köpeğin tıpkı “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da geçtiği gibi gelip hav-
laması ve uyarması söz konusudur. 

Her üç destanda “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da görüleceği gibi 
sürülerin yağmalanması ortak motiftir. 

Bir başka destanda da yine benzer bir hikâye söz konusudur. 

1.4. Candar
Destanın konusu, Abazalar tarafından yağmalanan bir çiftlikte çobanlık yapan 

Candar’ın yağmalanan çiftliği nasıl savunduğudur. 
Örneklerle vermiş olduğumuz destanların konusu hep aynı Dede Korkut Hikâ-

yesi “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy” ile ilgilidir. Dede Korkut Hikâ-
yeleri’nde bulunan bu hikâyede adı geçen düşmanın adı Şökli Melik’tir ve daha 
önce vermiş olduğumuz bilgiler ışığında da Şökli Melik’in Karaçay-Malkar Türkü 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Aşağıya alacağımız destan, Karaçay-Malkar destanlarının mitolojik özellik 
gösteren destanlarından birisidir. Adı “Sosurka ya da Sosuruk” olarak geçmektedir.

Dede Korkut Hikâyeleri’nde göreceğimiz benzeri ise “Tepegöz”dür. 
Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen sekizinci hikâyenin adı “Basat’ın Depe-

göz’ü Öldürdüğü Destan”dır.
Hikâyeyi burada anlatmak yerine kısaca özetleyerek Karaçay-Malkar destan-

larına benzer yönlerini alacağız.
“Aruz’un bir çobanı vardı. Konur Koca Saru Çoban adındaki bu çoban yaylaya 

çıkma zamanı gelince daima herkesten önce yaylaya çıkar. Bir gün yine böyle ……
Ertesi sene aynı yerde peri kızı bir yığınak bırakır. Bu yığınak büyüdükçe bü-

yür ve içinden tepesinde tek gözü olan bir çocuk doğar. Bu çocuğu alıp getirirler, 
bu çocuk öyle kuvvetlidir ki getirilen bütün kadınları bir emer ve canlarını alır. …..
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Zaman geçer Tepegöz dağa çıkar ve Oğuz’un başına bela olur. Basatda Tepe-
göz’ü öldürmek için dağa gider. Basat Tepegöz’ü çeşitli oyunlar sonucu yener ve 
başını keserek öldürür” (Ergin 2004, 16).

Karaçay-Malkar destanına (Sosurka) geçmeden önce bazı bilgileri vermemiz 
uygun olacaktır.

Karaçay-Malkar destanı olarak ‘Sosurga’ Tepegöz değil, Sosurga’nın öldür-
düğü ‘Emegen’ (dev) Tepegöz’ü anımsatmaktadır. Bundan dolayı ‘Emegen’ hak-
kında bilgi verecek, daha sonra destanları karşılaştıracağız.

‘Emegen’, Karaçay-Malkar destanlarında devlere verilen genel addır. Devler 
üç kısma ayrılır. 

Birinci kısım devler, beş altı kuyruklu, yılan gibi uzun ve kalın gövdeli, üst 
tarafı insana benzer, derileri parlak ve kaygan yaratıklardır.

İkinci kısım devler, dev yapılı, pis koku yayan, gözleri ve ağızları kurbağaya 
benzer, iki ayakları üzerinde insan gibi yürüyen, kızıl tüylü, derileri pürüzlü ve 
yaralar içinde, ormanlarda, bataklıklarda ve mağaralarda yaşayan yaratılardır.

Üçüncü kısım devler ise, altı yedi parmakları tırnakları porsuk tırnağı gibi 
sivri ve keskin ayı pençesine benzer ayakları olan, iki ayakları üzerinde yürüyen, 
iri başlı, burunsuz, tek gözlü yaratıklardır. Alınlarının ortasındaki tek gözleri gece 
çoban yıldızı gibi parlar, gündüzleri ise kıpkırmızı ve çapaklar içindedir. Ağızları 
kulaklarına kadar geniştir, kazma gibi üst dişleri alt dudaklarından, alt dişleri üst 
dudaklarından çıkar…. (Tavkul 2004, 72)

Dede Korkut Hikâyeleri’nde bulunan Tepegöz’e bu üçüncü kısım devi örnek 
verebiliriz. Yukarıda da belirtildiği gibi tek gözlüdürler, gözleri alınlarının ortala-
rında yer alır. 

İncelediğimiz kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre; “Sosuruk [Sosur-
ka], Nart Sosuruk, bir granit parçasından doğmuştur. Bu yüzden Karaçay-Mal-
kar Türkleri granite ‘soslan taş’ derler. Sosuruk’un taştan doğmasıyla ilgili mo-
tif, Dede Korkut destanlarındaki Tepegöz’ün doğuşuna benzemektedir (Balkan, 
www.karachaymalkar.net)” şeklinde söylenmektedir.

Ancak Sosurga ile Tepegöz’ün benzer tarafı her ikisinin de taştan doğmasıdır. 
Fakat Karaçay-Malkar destanlarında Sosurga iyi bir karakter olarak gösterilirken, 
Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki Tepegöz Oğuzlar üzerine gönderilen bir felakettir.

2. Sosurka Sosuruk
Destanın kısa özeti “… bir gün İdil ırmağı kıyılarında dolaşmakta olan Sata-

nay Biyçe bir granit kayanın kımıldadığını görür. Kayayı alır ve Debet’e götürür. 
O sırada kaya yarılır, içinden kor gibi yanan bir çocuk çıkar. Debet kızgın demiri 
tuttuğu kıskacıyla çocuğu baldırlarından tutup suya sokar ve vücudunu çelikleşti-
rir. O yüzden Sosurga’nın en zayıf yerleri, suya değmeyen baldırlarıdır.
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Yukarıda da ifade edildiği gibi Sosurga ile Tepegöz’ün tek benzer yönü, taş-
tan doğmalarıdır. Ancak aşağıda vereceğimiz Sosurga’nın Emege’ni (dev) öldür-
mesi Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesine benzemektedir” (Tavkul 2004, 73).

“Nart kahramanları yağmacılığa çıktılar
Onlar yolda ateşsiz, susuz kaldılar
Sosurka da o toplulukta imiş
-Bir ateş alıp geleyim, diye koştu
Bir mağarada ateş ışığı gördü
Uyumakta olan devi fark etti
Atın üzerinden uzandı kor parçasına
Kıvılcım düştü devin gözüne
Uyuklayan dev uzandı
Sosurka’yı, atı da eline aldı
Onlar devin gözüne düştüler
…
…
Biri odur: Ben kayaya çıkardım
Büyük kayaları beklerdi
Başı ile vurup geri fırlatırdı
Dev: Haydi, öyleyse bir görelim! dedi
Nart Sosurka dağın başına çıktı
Deve kayayı devirip gönderdi 
O ise başıyla vurup taşları
Hiçbirini kaçırmamaya başladı
…
….” (Tavkul 2004, 79)

Destanın tamamını burada vermek yerine özetleyecek olursak, Basat’ın Te-
pegöz’e oynadığı oyunlar gibi Sosurka da Emegen’e oyunlar oynar ve sonuçta 
Emegen’in başını keserek onu öldürür.

Dede Korkut’ta geçen İslami unsurlar, Karaçay-Malkar destanında yerini 
Gök Tanrı’ya bırakır. 

“Sonra Sosuruk Gök Tanrı’dan diledi
-Beş yıllık soğuğu beş günde yap, dedi
Geldi öyle bir soğuk, kıyamet
Göl dondu sertleşti, taştan beter” (Tavkul 2004, 81).
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3. Sonuç
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız konu, bugün Kafkasya ve yurdumuzun 

çeşitli bölgelerinde yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinin destanları ile tüm Türk 
dünyasının destanı olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin benzerliklerini gözler önüne 
sermekti.

Bildirimizin başında da söylediğimiz gibi Dede Korkut Destanları’nın bütün 
Türk boylarında hangi dönemde olursa olsun mutlaka etkilerini, benzer motifle-
rini görmekteyiz.

İncelediğimiz destanlarda özellikle görülen Dede Korkut Hikâyeleri’nin “Sa-
lur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy” ile ilgilidir. 

Bizce bunun sebebi bu hikâyede geçen Şökli Melik’in Karaçay Türkü ol-
masıdır. Destanların oluşum aşamasında Karaçay-Malkar Türkleri farklı bir dine 
sahip olmalarının etkisinden dolayı diğer Oğuz boylarınca düşman olarak görül-
müştür.

Bunun dışında Karaçay-Malkar Türkleri de Dede Korkut Hikâyeleri’nden 
en çok “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”dan etkilenmiş olacaklar ki bu 
destanın etkileri çok daha fazla görülmektedir.

Ayrıca Kazan Bey’in kahramanlığı, çobanın bağlılığı ve diğer beylerin bir-
birine olan sadakatleri Karaçay-Malkar destanlarını etkileyen en önemli özellik-
lerdir.

Dede Korkut Hikâyelerimizde “sası dinlü azgın Kâfir” olarak nitelendirilmiş 
olsalar bile bugün Karaçay-Malkar Türkleri ile aynı kültür ve gelenekleri yaşa-
makta ve yaşatmaktayız.

Bildirimizde Karaçay-Malkar destanlarında Dede Korkut Hikâyeleri’nin iz-
lerini aramaya çalıştık. 

İsteğimiz odur ki bildiri konumuz bu konularla ilgilenen araştırmacı arkadaş-
lara yararlı olabilsin.
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ORTAK TÜRKÇENİN OLUŞUMUNDA DESTAN VE HALK 
EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN ROLÜ

Kamil Veli NERİMANOĞLU*

Giriş
Biz Ortak Türkçe derken elbette ki ortak iletişim Türkçesini kastetmekte-

yiz. Fakat büyük bir zaman sürecinde ortak iletişim Türkçesinin - Türk lehçeleri 
ile zenginleşmiş Türkiye Türkçesinin-ön plana çıkması gerektiğini düşünüyor ve 
bu fikri savunuyoruz. Ancak biz, ortak iletişim Türkçesinin nihai hedefinin ortak 
Türkçe olacağına da inanmaktayız. Bu konuda, diğer yazarlarımızın da dediği 
gibi, bu büyük sürecin doğal ve dil dışı (sosyo-lengüistik) olgulara bağlı olduğunu 
belirtmeliyiz. 

Bu sürecin doğallığı insanların, özellikle yazıların, bilim adamlarının katkısını 
inkâr etmemektedir. Doğal ve sosyo-ekonomik, kültürel şartlar doğrultusunda ger-
çekleşen sürecin bilinçli şekilde yönetilmesi ve bilim, deneyim doğrultusunda şekil-
lendirilmesi doğru bir yoldur. Fakat bu sürecin yapmacık ortak dil, orta Türk adlarıyla 
sunileştirilmesinin ve yeni bir dil üretilmesinin doğru olmadığı düşüncesindeyiz. 

Tarihte Esperanto, Volapük gibi örnekleri olan “diller” geniş halk kitlesine 
hitap etmemekte, grup dili çerçevesinden çıkamamaktadır. Ve bunun gibi projeler 
ortak Türkçe sürecini engellemekten başka bir şey değildir. 

Ortak Türkçe arayışı
Ortak Türkçe arayış ve deneyimlerinin 1000 yıllık bir zaman dilimi içinde 

örneklerinin olması, Türk yazı dillerinin İpek Yolu boyunca birbiriyle temasları 
inkâr edilemez. Bu açıdan Göktürk edebî dili; Kâşgarlı Mahmut ve Balasagunlu 
Yusuf Has Hacip örneğinde orta Türk edebî dili; “Dede Korkut Kitabı”, Yunus 
Emre örneğinde Oğuz edebî dili; Nevaî örneğinde Çağatay edebî dili; XIX-XX. 
yüzyıllarda başlayan modernleşme çağında ortak edebî dilin kuramsal ve deney-
sel arayışları (İsmail Gaspıralı, Ali Bey Hüseyinzade, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, 
Celil Mehmetkulizade) Türk dünyasının bugün dil ve alfabe politikası için geçerli 
sayılabilir.

* Prof. Dr., Aydın Üniversitesi. (kamilvelin@gmail.com)
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Toplumun ana dili, devlet dili belleği olabildiği gibi ortak iletişim Türkçesi 
belleğinin de olması önemlidir. 

1883’ten İsmail Gaspıralı’nın yayımlamaya başladığı “Tercüman” gazetesi, 
XX. yüzyılın başlarında yayımlanan “Füyuzat” dergisi (Ali Bey Hüseyinzade), 
“Hayat” gazetesi (Ali Bey Hüseyinzade), “Molla Nasreddin” dergisi (Celil Meh-
metkulizade) Balkanlardan Çin’e, Japonya’ya kadar okunmuştu.

1926 I. Bakü Türkoloji Kurultayı’nın gündemini belirleyen 7 problemden 
biri alfabe, onun taşıdığı ortaklık ve Türk lehçelerinin yazı dili sorunları, ortak 
yazı dili meselesiydi.

Bu anlamda ortak iletişim dili olarak kullanılan Türkiye Türkçesi; Azerbay-
can, Tatar, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız… Türkçelerinin değil, Rusçanın ve 
İngilizcenin alternatifidir.

Ortak Türkçeye farklı bakış açısından yaklaşan bilim, sanat adamları da yok 
değildir. Türk dünyası için edebiyat, felsefe, matematik, fizik… ders kitaplarının 
ortaklaştırılması, zaruri eğitim geleceğin şartlarındandır. Eğer ortak bir din ve fel-
sefe dili kurulabilirse “Türkçe, dünyada uluslararası tasavvuf dili olacaktır.”1 

Dil ortaklığına gidilmesi aslında küreselleşen dünyanın yaşadığı süreçtir. 
Ünlü İtalyan yazarı, bilim ve fikir adamı Umberto Eco Avrupa Kültüründe Kusur-
suz Dil Arayışı adlı kitabında; her zaman olduğu gibi dil, kültür, tarih, uluslararası 
ilişkiler, iletişim gibi birçok konuya yeni bir gözle bakmamızı sağlayarak, bize 
bu arayışın öyküsünü anlatıyor, bu bakışın tarihini inceliyor ve çözüm yollarını, 
sürecin özünü açıklıyor (Eko 2004, 8).

Türk dünyasında Kâşgarlı Mahmut’un, Nevaî’nin, Fuzulî’nin… modern 
çağda 50’den fazla bilim, sanat, fikir adamının Ortak Türkçeye bakışı bizim için 
ehemmiyetlidir.

Mirza Fethali Ahundzade’nin yeni alfabe projeleri, Kırım Türkü İsmail Gas-
pıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düşüncesi, Ali Bey Hüseyinzade’nin ortak 
yazı dili sistemi üzerine düşünceleri ve “Hayat” gazetesinde, “Füyuzat” dergi-
sinde gerçekleştirdiği ortak edebî dil tecrübesi, Türkiye’de Tanzimatçıların ve 
Servet-i Fünuncuların ortaya koyduğu zengin ortak dil örnekleri, Türkistan’da 
ceditçilerin uğurlu denemeleri ve derin nazari fikirleri kendine dönüşün, kendini 
idrakin yeni yollarını ortaya çıkarmıştı.

Hasan Bey Zerdabi’nin Ekinci’si, İsmail Gaspıralı’nın Tercüman’ı, Ali Bey 
Hüseyinzade’nin Füyuzat’ı, C. Memmedkuluzade’nin Molla Nasreddin’i sadece 
yeni fikir, yeni düşünce arayışları için değil, aynı zamanda ortak yazı dili arayışı 
ve örnekleri için de önemli girişimlerdi.

Bu temelin ortak yazı dili fikrinin devamcıları ve yeni kurucuları Mustafa 
Kemal Atatürk ve Mehmet Emin Resulzade idi.

1 Tasavvuf uzmanı Cemal Nur Hanım’ın TRT Haber televizyon konuşmasından.
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Artık devlet seviyesinde gerçekleştirilen ortak dil siyaseti yeni evreye girmiştir.
1926 I. Bakü Türkoloji Kurultayı’ndan ortak ünsiyetin mihenk taşı olan ortak 

alfabe, ortak terim ve gramer meseleleri geniş olarak müzakere edildi ve bu yolda 
mühim adımlar atıldı. Fakat Stalin ideolojisinin meraklı siyaseti bu ortaklık adım-
larına ciddi darbeler vurdu. 70 yıldan fazla süren Sovyet İmparatorluğu devrinde 
ortaklık minimum seviyede olmuştu. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması Türk dünyası fenomenini bir daha canlan-
dırdı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kurulan yeni millî Türk devletinin de 
resmî dili Özbekçe, Türkmence, Kazakça, Kırgızca şeklinde adlandırılan Özbek, 
Türkmen, Kazak, Kırgız Türkçesi oldu. Ebulfeyz Elçibey döneminde Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin devlet dili Türk dili olarak resmiyete geçirildi. Haydar Aliyev 
döneminde ise devlet dili Azerbaycan dili olarak adlandırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî dili Türkçedir. Rusya toprakla-
rının sınırları içerisinde yer alan özerk cumhuriyetlerde yaşayan Tatarların, Çu-
vaşların, Yakutların, Tuvalıların, Başkurtların… ikinci veya paralel dili Türkçedir 
(Tatar dili, Başkurt dili… şeklinde adlandırılır). Moldova’da yaşayan Gagavuzla-
rın resmî dillerinden biri Gagavuz Türkçesidir. Çin’de Doğu Türkistan’da yaşa-
yan Uygurların ikinci resmî dili Türkçedir. Azerbaycan’ın güneyinde İran İslam 
Cumhuriyeti’nde yaşayan 35 milyon Azerbaycan Türkünün, yasaklansa da, ana 
dili de resmî dili de Türkçedir.

Dünyada yaşayan 250 milyon Türk’ün dili Türkçedir. Şüphesiz ki, leksik ba-
kımından, gramer yapısı açısından az veya çok derecede farklılık gösteren Türk 
dili, Türk dilleri şeklinde adlandırılamaz. Her şeyden önce bu fark Arap ülkelerin-
deki kadar veya Ermeni lehçelerindeki kadar büyük değildir. Oysaki onlara Arap 
dilleri ve Ermeni dilleri denilmiyor.

Biz Çuvaş dilinin veya Yakut (Saha) dilinin, Azerbaycan Türkçesi kadar tam 
anlaşılır seviyede olduğunu iddia etmiyoruz. Hudutlar, siyasetler kendi işini gör-
müş; lehçeler, ağızlar birbirinden uzaklaştırılmıştır. Fakat ortak kelime varlığı, 
gramer yapısı değişmeden kullanılmıştır. Fonetik farklar, konuşma hızı farklı ede-
bî dil geleneklerini oluşturmuştur. 

Günümüzde küreselleşen dünya bağlamında, Ortak Türk dili problemi bir 
daha ortaya çıkmıştır. Türk dünyasından Türkiye’ye eğitim almak üzere gelen 
binlerce Türk genci için Ortak Türkçenin yeni temeli ortaya çıkmaktadır.

Diyebiliriz ki, bütün Türk dünyasının baktığı Türkiye televizyon program-
ları, ortak eğitim, kültür, ekonomi programları Ortak Türkçeyi bütün yönleri ile 
gündeme getirmiştir. Her bir Türk şairi ve yazarı, gazetecisi 8 milyonun, 20 mil-
yonun veya 40-45 milyonun değil; 250 milyon Türkün şairi, yazarı, gazetecisi 
olmaktan gurur duymalıdır.

Anlaşma, ünsiyet her bir Türk’ün tabii hakkı, hukukudur.
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Ortak Türk dili, yapma dil değildir ve ortak dil Esperanto seviyesinde anlaşıla-
maz. Meselenin bu şekilde ortaya konuluşu kökünden yanlıştır. 

Ortak Türk dilinin ayrı ayrı millî devletlerin ve toplulukların yazı dili tecrübe-
sinin inkâr edilmesi de yanlıştır. Tarih geriye çevrilemez. Ancak tarihin yeni pers-
pektifine karşı gitmek de imkânsızdır.

Ortak Türkçenin yeniden kuruluşu
Biz önceki yazılarımızda genel meseleler ve Ortak Türk yazılı abidelerin dili, 

ortak kelime varlığındaki rolü, onların önemi üzerinde durmuştuk. Şimdi de bu ko-
nuya açıklık getirmeye devam ederek ortak iletişim dilinin oluşmasında halk edebi-
yatı kelime hazinesinin rolü üzerinde durmak istiyoruz.

Türk halk edebiyatının dili, halkın özbeöz kendi dilidir. Kelimelerin büyük 
çoğunluğunun da Türkçe kökenli olması dikkat çekicidir. Gerçekten de iletişimin, 
haberleşmenin hız kazandığı dünyamızda Türk halklarının kendi dilleriyle iletişimi 
sağlamaları kadar doğru bir yol olamaz. Doğru olmayan durum ise, Türk dilinin 
değişik kollarını temsil eden toplulukların Rusça, İngilizce gibi tamamen yabancı 
dillerle anlaşmaya çalışmalarıdır. 

Yeni perspektif, Türkçenin yeni iletişim formlarını gerçekleştirmeyi talep eder. 
Ortak Türkçenin kelime dağarcığını bilim, siyaset, medeniyet, ekonomi, teknik te-
rimleri teşkil eder. Bu dil; anlaşmaya, iletişime, ünsiyete hizmet eder.

Bu sürede şüphesiz ki, ekonomik, teknik imkânları daha geniş olan 70 milyon-
luk Türkiye’nin ve Türkiye Türkçesinin rolü çok mühimdir. Ancak bu geniş olanak 
250 milyonluk Türk milletinin imkânlarının sınırlandırılması da değildir. 

Doğru düzgün Şaman terimi Yakut (Saha) Türkçesinde ise; zengin su, ot adları 
Sibirya Türklerinde veya İdil boyu Türkçesinde ise; Hristiyan dini terimleri Ga-
gavuz Türklerinde, Musevilik terimleri Karay Türklerinde ise bu imkânların tabii 
hakkını kimse inkâr edemez. 

Türkçenin şimdiye kadar olan imkânları bizimdir, bizim Türkçemizindir. Bu 
dilin hafızası ne silinebilir ne de inkâr edilebilir. Ama bu dilin Fuzuli’si, Nevai’si, 
Yunus Emre’si, Mahtumkulu’su, Abay’ı… bugün devlet adamları, siyaset, ilim, me-
deniyet adamlarının anlaşmaları için İngilizce, Rusça olmadan, ünsiyetin tam haya-
ta geçmesi için bütün cevaplarını, potansiyelini, yukarıda bahsettiğimiz tarihî tecrü-
besini ortaya koyuyorsa, bu da zaruretten doğan tecrübe ve gerçek bir teşebbüstür.

Bizce, ilk sırada bu sürecin tabii akışına dikkat yetirmek gerekir. Alfabe birli-
ği ayrı ayrı alanların terim birliği, derslik ortaklığı da burada önemli rol oynuyor. 
Türkçenin ortak grameri, ortak kelimeleri, ortak kültürü, edebiyatı, ders kitapları da 
ciddi ehemmiyet taşımaktadır. 

Tiyatro gösterileri, televizyon, radyo, internet dili Ortak Türkçenin temel araç-
larıdır. Eğer 70 yılda Rus dili ortak dil olarak oluşturulmaya çalışılmışsa, şimdi 
İngilizce bu göreve yönlendiriliyorsa, neden Türk dili, Türklerin ortak dili olmasın?
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Yeni dünya düzeni ve küreselleşme süreci Türk dünyasında ortak iletişim di-
lini zaruri kılmıştır. Edebî dillere dokunmadan, onların gelişmesini engellemeden 
ortak iletişim, ünsiyet dilinin oluşması Türk dünyasının gerçeğidir. Bu yolda dil 
bilim uzmanlarının sanat ve kültür adamlarının rolü büyüktür.

Örnek olarak Prof. Dr. Mustafa Öner’in “Ortak Türkçe Söz Varlığı Deneme-
si” adlı çalışmasında 363 fiil esasında Türk dili söz varlığının belirlenmesi ilginç 
bir araştırmadır. Bu tür araştırmalar ortak iletişim Türkçesi için bilimsel açıdan 
önemlidir.

Ortak iletişim Türkçesi, ortak konsept demektir. 
Ortak iletişim Türkçesi; ortak anlaşma, ortak büyüme, ortak güçlenme de-

mektir.
Ortak iletişim Türkçesi, dünden yarına giden ana yoldur.
Bu ana yolda iki kaynağın rolünü özellikle vurgulamak isterdik: 
1. Türk yazılı abidelerinin kelime varlığı (Orhun-Yenisey Yazıtları, Kutadgu 

Bilig, Divanü Lügati’t-Türk, Yunus Emre, Kısasü’l Enbiya…); 
2. Halk edebiyatı ve destanların kelime hazinesi (Kitab-ı Dede Korkut, Ma-

nas, Alpamış, Köroğlu, Rustamhan, Ural-Batır, masallar, türküler, atasözleri, mâ-
niler…). 

Bizce tarihsel bellek ve doğmalık, anlaşıklık bakımından halk edebiyatı ve 
destanların kelime varlığının ortaklaşma sürecinde rolü ve işlevi çok önemlidir. 
Bu işte yazarların ve medya mensuplarının bu kelimeleri kullanışlı hâle getirmek 
için uygun yerde ustalıkla kullanmaları da çok ehemmiyetlidir. 

Bu meseleyi tahrik etmek, aceleciliğe yol vermek, suni çareler aramak da 
yersizdir. 15-20 yıl önce Pantürkizm diye damgalanan Türkiye Türkçesi kelime-
lerini veya tarihin katlarından kaldırılarak canlandırılan, halktan alınan kelimeleri 
veya yeni yaratılan sözleri eski komünistler, Türk düşmanları gen bol kullanıyor-
sa bu, tarihin, Türkçenin kendi zaferidir.

Bütün insanlar zamana ayak uydurarak o dönemde kullanılan dilde konuş-
maya mecburdurlar. Zamana karşı savaşılmaz. Zamana uygun adımlar atılır ve 
zamanın ahengine uygun tedbirler alınır.

Sonuç
Elbette ki, Ortak Türkçenin ilk merhalesi iletişim dili olacaktır. Zaman geç-

tikçe tecrübeler kaynaşacak, uyum süreci edebî dilleri de kapsayacaktır.
Türk dünyasının ortak edebî dili de biçimlenecektir. Bu, tarihin işidir. Biz sa-

dece bu tarihi uyandıran ve yaratanlarız. Bu tecrübenin bütün merhaleleri tabiidir, 
ardıcıldır, kanuna uygundur. Türkiye Türkçesinin şu anki problemlerinin çözümü, 
normlaştırılması, aydınlığa kavuşturulması bu yoldadır.
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Tabii tarihî büyüme, güçlenme, daha geniş, daha tutumlu olma hakkı Türkçe-
nin gelecek temel varlığını şartlandıran amellerden biridir.

Türkçe, Birleşmiş Milletler Teşkilatının resmî dillerinden biri olmalıdır. 
Türkçe; diplomasi, dünya çapında siyaset, ekonomi dili gibi alanlarda kendi tarihî 
hakkını almalıdır.

Millî hakların başında öz dilinde konuşmak, yazmak hakkı yer alıyor. İnsani 
hakların başında öz dilinde konuşmak, yazmak hakkı yer alıyor.

Demokratik prensiplerin başında gelenlerden biri de öz dilini yayma, tanıt-
ma, kabullendirme, koruma ilkesidir. Millî, insani, demokratik temellere dayana-
rak Ortak Türk dili yaratmak, oluşturmak tarihî görevdir. Bu görevi anlamak, bu 
amacın askeri olmak her Türk’ün şeref ve liyakat işidir. 

Türk devlet önderlerinin; ilim, kültür adamlarının; Cengiz Aytmatov, Olcas 
Süleymanoğlu, Bahtiyar Vahabzade… gibi önde gelen aydınlarının; ilim merkez-
lerinin; medya imkânlarından maksimum istifade edilmesinin bu tarihî yolda çok 
büyük ehemmiyeti vardır.
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KLASİK TÜRKMEN (KERKÜK) ŞAİRLERİ ÜZERİNE

Ali İhsan ÖBEK*

Giriş
Günümüzde, komşu fakat başka bir ülke sınırlarında bulunan Kerkük (ve için-

de bulunduğu ülke), Cumhuriyet Türkiye’sinden önce Türk hâkimiyetinde bulunan 
bir yerdi. Aslında Kerkük için “Türk hâkimiyetinde” demek bile ciddi bir haksızlık-
tır, incitici ve kırıcı bir nitelemedir; zira o diyar, özüyle sözüyle zaten Türk idi, hatta 
-sade Türk değil- Türkmen idi.

Elan da Türk ve Türkmenliğine zerrece şüphe duymadığımız Kerkük bölgesi-
nin Türklüğü, hamasi ve bu nedenle de sözde kalmış bir Türklük olmamıştır. Türk-
men sıfatını taşıyan -doktorundan mühendisine, öğretmeninden avukatına- hemen 
herkes, eline kalem almış ve hoyrat, mâni, gazel, kaside… yazmayı; önceden yazı-
lanları okumayı âdeta kutsal bir görev bilmiştir.

Ancak itiraf etmelidir ki -hukukçu kimliğini gölgeleyecek kadar- dilci, edebi-
yatçı, folklorcu ve etnograf olarak Atâ Terzibaşı’nın1 

* Prof. Dr., Trakya Üniversitesi. (aliihsanobek@mynet.com)
1 1924 Kerkük doğumlu; avukat, yazar. Kerküklü Molla Ahmed’in oğlu Abdurrahman Ağa’nın 

soyundandır. (Terzibaşı soyadı bu zata dayanır). Bir fikir adamı ve önemli bir yazar olan 
dedesi Abdüllatif Efendi Osmanlılar devrinde tabur imamlığı yapmıştır. Mahalle mektebinde 
okudu; Kur’an-ı Kerim’i hatmetti. İlköğrenimini Türk okulunda, lise tahsilini Arapça eğitim 
yapan bir lisede yaptı. Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1950). Kerkük’e 
dönüp avukatlığa başladı. Yirmi-yirmi bir yaşlarında yazıları yayımlanmaya başladı (1945): 
El-Edib (Beyrut), Er-Risale (Kahire), El-Hadis (Halep) gibi Arapça dergi-mecmuaların yanı 
sıra Türk Yurdu ve Türk Dili’nde araştırmaları yayımlandı. Arapça yayımlanan haftalık Es-
Sakaf el-Hadise ve Türkçe yayımlanan Beşir adlı gazetelerin de sahibi idi. 22 Mart 1959 
tarihinde tevkif edilmiş ve Hille şehrine sürgün gönderilmiştir. Özgürlüğüne kavuştuktan 
sonra yazı hayatına kaldığı yerden devam eden Atâ Terzibaşı’nın belli başlı eserleri: Kerkük 
Hoyratları ve Manileri (3 cilt) adlı eseri, ciddi bir emek ürünüdür. Birinci cildin (Bağdat, 
1347/1955, Darülmarife Matbaası) zengin içeriği şöyledir: Bir ön sözden sonra kaynaklar 
ve tenkit (s. 10-20); Kerkük hoyratları ve mânileri (20-22); hoyrat lafzının aslı (22-28); 
hoyrat ve mânilerin edebî mefhumu (28-32); hoyratlarda cinas (32-39); hoyrat ve mânilerin 
mevzuu (39-44); hoyratla mâni arasında mukayese (44-46); hoyrat ve mânilerin doğuşu 
(46-51); vakıalara dayanan hoyrat ve mâniler (51-73); hoyratın musıki bakımından menşe 
ve tekâmülü (73-80); hoyrat ve mânilerin söyleniş tarzı (80-105); tanınmış hoyrat çağıranlar 
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Türk kültür tarihine hizmetleri çok az Türk(men)’e nasip olmuştur.
Zira o, bir şekilde kalem oynatmış her Türkmen’i edip ve şair kabul ede-

rek kayda geçirmeyi kutsal ve zevkli bir görev bilmiştir. Esasen eserlerine bak-
tığımızda, bu yönünü gizlemediğine şahit olmaktayız. Söz gelimi Erbil Şairleri 
(2004; 2005)2 “Son Sözü”nde şöyle der:

“Kitapta Garibi, Yakup Ağa, Mücrim, Şeyh Esat, Abdürrezzak Ağa, Hazani, 
Haşim Nahit, Nesrin Erbil ve başkaları gibi fikir sahibi güçlü şairler yanında ister 
aruz vezinlerinde, ister de serbest stilde olsun şiir yazan ve edebî sanatları pek 
de yüksek olmayan şairlere de yer vermemizin sebebi, bu coğrafi bölgede top-
lumlarına hizmet etmek şuuru içinde çırpınıp ana dilleriyle kalem oynatan genç 
edebiyatçılarımızı da unutmamak ve tarihî kültürümüzün her safhasını inceleye-
rek meydana çıkarmağa bağlıdır. Kitabın siyakı da bunu gerektiriyor. Gerçi bazı 
şairler hakkında derlenen bilgiler kıttır, ama bu kadarını da saptamakla o şairleri 
nisyandan kurtarmış olduğum için milli ve tarihî bir görevin küçük bir bölümünü 
yaptığıma inanmaktayım.”

Atâ Terzibaşı’nın bu misyonla ve titizlikle kaleme aldığı -bizce- en önemli ve 
kapsamlı eseri on iki ciltlik Kerkük Şairleri adını taşıyan külliyatıdır. Beş kişiden 
müteşekkil bir ekipçe yayıma hazırladığımız bu eserin künye bilgileriyle kaba 
muhteviyatı şöyledir: 

Kerkük Şairleri
C. 1 (Bağdat, 1382/1963, 200 s. : (Ön Söz); Nevres; Bedri; Esat; Kasımi; 

Urfi; Sâfi; Kābil);
C. 2 (Kerkük, 1387/1968, 256 s. : Müfti; Lutfi; Âli; Gulami; Hâlis; Salih; 

Faiz; Şeyh Rıza; Hâlisi; Rasih; Baha);

(104-130); başka ülkelerde hoyrat ve mâniler (130-139); Kerkük hoyrat ve mânilerinin özel 
vasfı (139-149); umumî netice (144-147); indeks (139-164) bir açıklama (164). İkinci cilt 
(Kerkük, 1956, Terakki Matbaası) alfabe sırasına göre dizilmiş 850 kadar cinaslı; üçüncü cilt 
(Kerkük, 1957, Terakki Matbaası) ise 1200 kadar cinassız hoyrat ve mâniyi içermektedir. Bu 
kitabın genişletilmiş baskısını (1970) da hazırlamış olan Terzibaşı Kerkük Havaları, Kerkük 
Eskiler Sözü, Kerkük Ağzı, Türkmen Sözlüğü, Kerkük Şairleri, Nazaratü Camia fi Tarih el-
Edeb et-Türkî (Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış), Erbil Şairleri, Kerkük Matbuat Tarihi… 
gibi eserlerin de yazarıdır.

2  Küçük boy üç ciltten oluşmaktadır: 1. cilt (Kerkük, Eylül 2004) 124, 2. cilt (Kerkük, Aralık 
2004) 127 ve 3. cilt (Kerkük, Şubat 2005) 154, toplamda 450 sayfadan oluşan bu antolojide 
yer alan edebî şahsiyetler şunlardır: Cercis, Mail, Nami, Garibi, Osmâni, Kāsıd, Hafız, Yakup 
Ağa, Hamed, Lebleb, Sait, Necmi, Harabi, Süreyya, Abdürrezzak Ağa, Mücrim, Ziya / Esat, 
Şeyh Ali, Hazani, Hamdi, Gavsi, Naci, Nüzhet, Safvet, Haşim Nahit Erbil, Kâni, Cahit / 
İhsan Doğramacı, San’an Kasap, Nesrin Erbil, Sedat Erbil, Reşat Erbil, Murat Erbil, Cercis 
Bahçeci, Ferhat Coşgun, Fuat Şeyh Mustafa, Esat Erbil, Adnan Kasapoğlu, Hüsam Hasret, 
Burhan Yaralı, Cemal Öksüz, Nihad İlhanlı, İhsan Erbil, Diyar Erbil, Mahmut Kasapoğlu, 
Şemsettin Veli, Riyaz Demirci, Murat Yaşar.
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C. 3 (Bağdat, 1409/1988, 244 s. : Mihri; Tabipoğlu; Tabip; Mehmet Nevruzi; 
Şeyhoğlu; Hâki; Râzi; Şâki; Nevres-i Salis; Hâvi; Yakup Ziyai; Sakıp; Mehmet 
Salih; Zulmi; Ömer bin Kasım; Lutfullah bin Veli Efendi; İsmail Mekki bin Veli 
Efendi; Fazlullah bin Veli Efendi; Fevzi; Tıfli; Rencuri; Hâkim; Nari; Nakşi; Hay-
daroğlu; İvazoğlu);

C. 4 (Kerkük, 1421/2000, 131 s. : Mahmut Nedim; Salih Rıfat; M. Galip; 
Aziz Sami; Mekki Lebip; Kasım Hulusi; Sait Fıtrat; Seyit Salih; Ahmet Sabri; 
Abdüssamet Sabri; Süleyman Vehbi; Abdülfettah Vehbi; Kâmil Vehbi; Kerimi 
Dakuklu; Rüşdi; Reşit Ali Dakuklu; Reşit Kâzım Beyatlı);

C. 5 (Kerkük, 1421/2000, 144 s. : Ahmet Medeni; Abdullah Kutsi; Seyit 
Mehmet Cevat; Mehmet Rauf Ferdi; Ömer Fevzi Mektubi; Mustafa Salim; Sü-
leyman Salim; Mehmet Baha; Servet Kevser; Rauf Tisinli; Mustafa Muhip);

C. 6 (Kerkük, 1421/2000, 142 s. : Hicri Dede; Huşyar Dede; Didar Dede; Ab-
dülmecit Vâfi; Mustafa Vâfi; Süleyman Vâfi; Hüsamettin Aşki; Süleyman Sami 
Yusuf; Süleyman Sami Ali; Sadîk Osman; Abdullah Mazhar; Hızır Lutfi);

C. 7 (Kerkük, 1421/2000, 136 s. : Reşit Akif; Mehmet Sadık; Esat Naib; Sa-
dullah Müfti; Sait Besim; Mehmet Hatip);

C. 8 (Kerkük, 1422/2001, 140 s. : Osman Mazlum; İzzettin Abdi; Tevfik Ce-
lal; Nâzım Refik; Ömer Ağa Piryadi; Arap Fehmi; Celal Rıza; Taki Bey);

C. 9 (Kerkük, 1422/2001, 128 s. : İnayet Koçak; Şakir Sabir Ziraatçi; Meh-
met İzzet Hattat; Ahmet Otrakçıoğlu; Necmettin Esin; İsmet Özcan; Atâ Bezir-
gan; Ali Rıza Alaslan; Âşık Abbas; Yusuf Nuri; Sait Âşık; Şehnaz Hanım);

C. 10 (Kerkük, Haziran 2004, 136 s. : Abdurrahman Askeri; Hâki; Vechi; 
Kâmi; Hamdi; Tıfli; Mehmet Salih Mektebdar; Tevfik Erkân; Hasan Hüsni; Halil 
Münevver; Râzi; Hasan Görem; Âşık Rıza; Şekur Hânzâd; Mustafa Gökkaya; 
Ferah Gökkaya; Şekibe Ünlü; Leyla Merdan; Ümmi Nedime);

C. 11 (Kerkük, 1426 Rebiüssani/Haziran 2005, 101 s. : Mehmet Ramiz; Ab-
düssettar Abdi; Abbas Kemal; Burhan Celal; Nâsıh Bezirgân; Fatih Saatçi; Ömer 
Zeynel; Hasan Necef; Ekrem Cuma Pamukçu; Talip Semin Dakuklu; Yasin Ma-
hir; Mehmet Hamlegil; Hayrullah Bellüoğlu);

C. 12 (Kerkük, Zilhicce 1426/Kânunusani 2006, 108 s. : Fuat Hamdi; Ali 
Marufoğlu; Abdülhâlık Beyatlı; Bahaettin Salihi; Ali Saip; İsmail Serttürkmen; 
Fahrettin Ergeç; Hasan İzzet Çardağlı; Sabah Karaaltın).

Son cilt olan bu, on ikinci cildin “Sunuş”u şöyledir:
“Bu kitabın daha önce basılmış olan on bir cildinde, fani dünyadan göçen 

şairlerimizi tanıtmıştık. Bu kez kitabın ele aldığım on ikinci cildinde, Azrail aley-
hisselam konuk olmak için kapılarını çaldığı ama şimdilik kendisini reddeden 
dört büyük şairimizle, rahmetlik olan öteki şairleri tanıtmayı uygun gördüm. Bil-
mem Azrail efendi bize bu işi tamamlamaya fırsat verir mi? Her hâlde emr ü irade 
menlehülemrindir…” (Terzibaşı, 2005, 3)
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Küçük boydaki bu külliyatın sayfa sayısı yaklaşık iki bin civarındadır: 1866.
Şüphe yok ki -sayısı yüz elli küsuru bulan- bu şairlerin bu platformda tanı-

tılması, tartışılması imkân dâhilinde değildir. Ancak bunlar içinde, klasik şiir va-
disinde hakikaten üstat kabul edilen şairler de bulunmakta olup bunlardan sadece 
birkaçına temas etmekle yetineceğiz:

Fuzuli ve Nesimi gibi aşk ve tasavvuf dâhilerinin, Ruhi gibi metafizik ve hi-
civ üstatlarının neşvünema ettiği bir iklimden; rivayet ve isnat yoluyla dahi olsa;

Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem
Fetvâ-yı hûn-ı nâhakımı yazdı ibtidâ
beytinin şairi bir Nevres-i Kadîm’in ve -Yahya Kemal gibi bir müşkülpesen-

din dahi âdeta kıskandığı;
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne
beytiyle başlayan eşsiz gazel yazabilmiş bir Rasih’in yetişmesi yadırgatıcı 

olmasa gerek. Zira -Osmanlı’nın- Irak bölgesi de Rumeli diyarı gibi ve belki on-
dan daha velut ‘şairler yatağı’dır. Şu farkla ki bu bölgede yetişmiş kimi değerler, 
bazı şanslı hemşehrileri kadar şanslı olamamış, gölgede kalmışlardır.

*

1. Hâlis
Doğum ve ölüm yeri Kerkük olan Şeyh Abdurrahman-ı Talibani [1211/1797 

- 1275/1858-9], aynı zamanda hatırı sayılır bir şairdir. Dilinin keskinliğinden, müs-
tehcenlik karışık hiciv ve mizahi şiirlerinden gelen şöhreti, Irak sınırlarını aşıp 
İran’a, Hindistan’a ve bütün bir Anadolu’ya yayılmış olan Şeyh Rıza’nın babasıdır.

Tahsilini bulunduğu bölgede, Kerkük, Süleymâniye ve Bağdat’ta yapmıştır. 
Henüz on dokuz yaşındayken Arapça bir eseri Türkçeye mükemmel surette çevir-
miş olduğu bilinir ki bu, kabiliyetinin yanı sıra çok köklü bir eğitim aldığının gös-
tergesidir.

Hâlis, oğlu Şeyh Rıza’nın Irak sınırlarını aşan ününden daha büyük ve keyfi-
yetçe de kıyas kabul etmez bir şöhrete sahiptir; ne var ki o, daha çok bir mürşit, bir 
sufi olarak tebarüz etmiştir.

O, dedesinden babası Şeyh Ahmet’e, Şeyh Ahmet’ten de kendisine tevarüs 
eden köklü tasavvufi bilgi ve birikimi, mükemmel ve asil bir biçimde devam ettir-
mekle kalmayıp çok daha ileri bir noktaya taşıyabilmiş büyük bir sufidir.

Her şeyden önce o, zülcenahayndir, aynı anda iki meşihat makamını temsil eden 
biridir. Şöyle ki, babasından boşalan postnişinliğin yanı sıra on bir erkek çocuk sahibi 
bulunan babasının çok samimi ve fakat “evlattan mahrum” olan dostundan, Şeyh Ma-
ruf Köse’den boşalan postnişinliği de, tabii babasının izniyle, deruhte etmiştir.
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Âdeta edebiyat ve tasavvuf musikisi merkezi hâline dönüştürmüş olduğu 
tekkesinde her akşam “yüzlerce” derviş, fakir fukara, seyyah… iaşe ve ibate edi-
lir. Bu durumun payitahtça bilinmesi üzerine, 17 Zilkade 1262 [06 Kasım 1846] 
tarihinde bir irade-i seniyye kaleme alınarak, Bağdat Şeyh Abdülkadir-i Geyla-
ni Vakfı bütçesinden olmak üzere beş yüz kuruş taâmiyye parası şeyhin emrine 
tahsis edilir, şairin maaşı bin beş yüz kuruşa çıkartılır, yaptırmış olduğu camiin 
çalışanlarına da beş yüz kuruş maaş bağlanır.

Sultan I. Abdülmecit [saltanatı: 1839-1861] devrinde yapılan bu tahsisat, 
devletçe daha sonraları da devam ettirilmiştir. Bu tahsisatın dışında, halkın da 
tekkeye büyük bağışları olmuştur.

Şüphesiz, devlet ve halk tarafından gelen bu destekte, Hâlis’in, halk arasında 
efsanelere konu olmuş kişiliğinin çok büyük bir etkisi vardır. Çünkü; “şeyhliği 
maddi bir hayat sürmeye vesile saymayan Hâlis taşıdığı mahlasın hakiki sahibi” 
olarak, oluk oluk akan bu para ve yardımlarla, sadece ve sadece derviş yetiştirmiş 
ve bu halis emeğinin karşılığını da almıştır:

Anadolu’da (Sivas, Amasya, Tokat) Kadiriliğin ilk yayıcısı olan Mur Ali Ba-
ba’nın, Hâlis’ten icazetli olduğu bilinir.

Onun müritleri, dervişleri arasında din farkı bile gözetmeksizin hepsine eşit 
şekilde davrandığı, her sınıftan insan vardır. Sultan I. Abdülmecit’in, ona bazı he-
diyeler göndermiş, yüz kuruş aylık da bağlatmış olduğu bilinen eşi Sultane Hatun 
bile onun müritlerindendir.

Şair (ve yazar) yönüne ilişkin birkaç söz söylemek gerekirse on dokuzuncu 
yüzyılın bu meşhur sufisinin;

Müselmânan çi hâlest în zikâr-ı hîş hayrânem,
Ne râh-ı şer‘ mîpûyem ne kâfir ne Müselmânem.
‘Müslümanlar! Bana bir de siz hayret dolu bakışlarla bakmayın: Öyle bir 

durumdayım ki kendime kendim bile şaşıyorum: Kâfir değilim, Müslüman da de-
ğilim… Bunlar yetmezmiş gibi şeriat yolunun, Allah’ın tasvip ettiği gerçek yolun 
da yabancısıyım!’

Birev zâhid megû mârâ berâh-ı şer‘ u din bâzâ,
Ki men mest-i mey-i aşkem diger çîzî nemîdânem.
‘Zahit! Allah aşkına benden uzak dur! İkide bir şeriattan, dinden… dem vurup 

da gerçek yol budur, tuttuğun yol yol değil… deyip durma! Çünkü ben aşk şarabıyla 
sarhoşum; aşk iksirinden başka şeyi tanımam!’ gibi, “Cezbe-i Aşk” ile söylediği 
Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinin istisnasız bütünü tasavvufi içeriklidir.

Asıl tesiri mürşitliğinde olmakla birlikte, şiiri de irşat için vazgeçilmez bir 
araç olarak kabul etmiş olması dolayısıyla -nesrinin yanı sıra- şiiriyle de çok etkili 
olmuştur.
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(Irak) Türk(men) edebiyatına bütünü basılmış eserlerinden3 başka, sözlü ve 
yazılı nasihatlerle yetiştirip büyüttüğü iki önemli eser daha, Şeyh Rıza ve Faiz 
gibi iki şair-evlat miras bırakmıştır.

2. Faiz ve Sâfi4

a) Faiz
Şeyh Hâlis’in ortanca oğludur; Şeyh Ali’nin kardeşi, Şeyh Rıza’nın ağabe-

yidir. 1834 ila 1897 yılları arasında yaşamış, asıl adı Abdülkadir, mahlası ise Faiz 
olan şair, hayatının bütününü hiç ayrılmadığı doğum ve ölüm yeri olan Kerkük’te 
geçirmiştir. Şiirle, küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış; “zamanının medrese tah-
silini Kerkük’te yaparak Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Arapça dillerini edebiyatıyla 
kavramış bir şairdir” [Terzibaşı, 2, s. 85]. Türkçe (ve Farsça) yazmış olduğu şiirle-
rine serpiştirilmiş durumdaki Arapça beyitlerle mısralarını istisna edecek olursak 
“Kürtçe ve Arapça şiirler yazdığı hiç duyulmamıştır” [Terzibaşı, 2, s. 85].

İşte Faiz’in hayatına ilişkin söylenebilecekler hemen hemen bu kadardır.
Kişiliğine, ahlakına… dair söyleyebileceklerimiz ise şunlardır: Aldığı 

dinî-tasavvufi terbiyeyle tam mutabakat içerisinde, oldukça sade, mütevazı ve 
pürüzsüz bir hayat sürmüştür. Her gün beş vakit namazını cemaatle kıldıktan 
sonra tekkedeki odasına itikâfa çekilip vaktinin çoğunu taat ve ibadetle geçirdiği 
bilinir. Zaten, yekûnu bir divan tutacak olan eserlerini de, taat ve ibadetten fırsat 
buldukça yazmıştır. Bunun dışında, bir ara tedrisle de uğraştığı, bu cümleden şair 
Gulami’ye Farsça dersler verdiği de bilinmektedir.

Hayat çizgisine uygun dünya görüşünü;

Ne kesb-i mâl için sa‘y u ne câha rağbetim vardır,
Kanâ‘at çok yaşasın sâyesinde râhatim vardır.
dizeleriyle başlayan şiirinde âdeta özetlemiştir.
Kerkük’ün gezinti yerlerini tasvir eden manzum bir eserinin de olduğu riva-

yet edilir.
Fuzuli’den hemen sonraki mertebeyi Faiz’e tahsis eden Atâ Terzibaşı, Faiz’i 

Şeyh Galip’le de karşılaştırarak eşit seviyede (ve fakat tasavvufi temsil açısından 
Şeyh Galip’ten üstün) kabul etmiş ve şiirinin özelliklerini birkaç maddede topla-
mıştır. Mealen:

3 1. İkinci baskıda Cezbe-i Aşk adıyla basılmış olan Divan. 2. Mesnevi’den seçilmiş yirmi 
beytin Farça manzum şerhinden ibaret olan Kitabü’l-Maarif fi Şerhi Ma‘nevî’ş-Şerif. 3. 
Abdülkadir-i Geylani’nin menkıbelerine dair olup Arapçadan Türkçeye tercüme ettiği 
Behcetü’l-Esrar. 

4 Faiz ve Sâfi’yi aynı başlıkta, bir ikili olarak almamızın sebebi bu iki şairin müşaarelerine 
hürmetendir.
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1) Irak Türkmen edebiyatına Türkçe şiirin en güzel örneklerini kazandır-
mış şairlerden biri olan Faiz, bu nedenle birinci sınıf şairlerden sayılır ama Türk 
edebiyatı tarihinde layık olduğu yeri henüz alamamıştır.

2) Erken yaşlarda şiirle uğraşmış, birçok parlak manzumeye imza atmıştır.
3) Pürüzsüz, lekesiz ve tekellüften uzak bir üslubu vardır.
4) Hoyratlarının yanı sıra, klasik tarzda yazmış olduğu şiirlerinde de halk 

dilini, halk söyleyiş ve deyimlerini kullanma hassasiyetine sahip olmakla hoy-
ratları gibi bu tarz şiiri de, halkın zevkini okşamış, geniş halk kitleleri tarafından 
beğenilerek okunmuştur.

5) Kendisinden sonra gelen Kerküklü birçok divan şairini etkilemiş; ayrıca 
“Türk kültürünü bellemiş Kürt şairleri” üzerinde de, intihale varan, derin etkileri 
olmuştur.

Faiz’in şiirinin en belirgin (üslup) özelliği bizce şudur:
Faiz şen şakrak, Nedimane hatta daha ileri şiir yazmış, şu farkla ki şiirini 

mutlaka tasavvufla sonlandırmıştır. Bu üslup özelliğini; sevgiliyi daracık, streç 
pantolon ve kısacık/daracık bir ceket yahut montla tasavvur ve tasvir ettiği ünlü 
şiirinde bile ihmal etmemiştir:

Bir sâde süslü nâzenîn pantolu dar zayyik-potin,
Paltosu kıssa tâ sürîn âlâfıranga muntazam.

b) Sâfi
Sâfi [Kerkük, 1224/1809 - Kerkük, 1316/1898]. Molla Derviş diye bilinen 

babası Mehmet Efendi, devrinin önde gelen âlimlerindendir. Tahsiline ilişkin de-
taylı bilgimiz yoktur. Bir ara tarih, coğrafya, mantık gibi alanlara ilgi duymuşsa 
da hayatını ticarete atılarak kazanmış şairlerdendir.

Babasından kendisine kalan duagûyluk beratını yenilemek maksadıyla İstan-
bul’a gelen Sâfi, başına gelen gayet enteresan bir olay üzerine İstanbul’dan ayrıl-
mak zorunda kalmıştır. Kerkük’e dönen şair, hayatının sonuna kadar orada yaşar; 
Tuzhurmatı’daki emlâk-i hümayun muavinliği görevi son memuriyetidir.

Bilinen yedi eserinin tamamı yazma hâlde olup henüz basılmamıştır (Divan; 
İftiraname; Hikâye; Kıstas-ı Müstakim; Ahbârü’d-Düvel ve Âsarü’l-Evvel; Emsi-
le; Lugāt-ı Türkiyye).

Yazarlık yönüyle önde gelen yazarlardan biri olan Sâfi, Türkçe ve Farsça şiir 
söylemede üstat şairlerdendir. Çoğunlukla sade bir dil kullanan şair, çeşitli söz ve 
mana oyunlarına meyli dolayısıyla, bazen de süslü bir dille yazar. Şu kadar ki bu 
süslü dilin hudutlarının, sade dille kaleme aldığı şiirlerdeki “yerli”likten çıkarak 
ortalama bir Osmanlı divan şairinin üslubundaki süslülüğü aşmadığını belirtmek 
lazımdır. Şiirleri, edebî şahsiyeti oturmuş her şair gibi, eslaftan beslenmekle onla-
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rı taklit etmenin çok farklı şeyler olduğunun göstergesidir. Atâ Terzibaşı, eserine 
aldığı şiirlerinin edebî değeriyle ilgili mütalaa ve tahlile lüzum bile görmediğini 
belirtirken, bu şiirlerin kendilerini zaten ispat ettiğini vurgulamış oluyor.

Şiirinin muhtevaca dinî-tasavvufi, hikemî… çerçevede olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.

3. Şeyh Rıza
Tabir caizse Şeyh Rıza [Kerkük, 1832 - Bağdat, 13 Ocak 1909] ağzı bozuk 

-hatta kimi rivayetlere nazaran- ahlakı da bozuk olan bir şairdir. Ancak öyle de 
olsa, neticede gerçek anlamda bir şeyhdir! Nitekim şu beytinde şeyhliğine toz 
kondurmayan şair, içlerinden ‘bu nice şeyhliktir’ diyenleri de tatlı sert bir edayla 
uyarır:

Beni hâlî bilirsin kuvve-i kudsiyyeden câhil
Seg-i dergâh-ı Gavs’im ben dahî bir himmetim vardır
Bilinmez ama kaleme aldığı kimi dize ve şiirlerinin âdeta günümüze ışık tut-

masındaki hikmet, belki de şairin sözünü ettiği işbu himmettir. Söz gelimi: Mek-
tupçu iken birden valiliğe yükseltilmiş olan biri hakkında söylediği şu beyti san-
ki dönemindeki Irak’ın değil de -kuzeyinden merkezine kadar- bugünkü Irak’ın 
portresidir:

Mûsul vilâyet oldu Nâfî Efendi vâlî
Vâveyletü’l-vilâyeh vâveyletü’l-ahâlî
Bir hiciv ustası olan Şeyh Rıza’nın şiiri hemen hemen kaba hiciv ve mizahtan 

ibarettir, denebilir. Ancak ilave etmelidir ki bu hicivler söyleyişçe çok etkili ve 
nazım tekniği bakımından kusursuzdur.

Sosyal eleştiri oklarından Bağdat ve hatta bütün bir Irak kurtulamamıştır:
Irâk’a geldi İsmâ‘îl Pâşâ fart-ı sür‘atle,
Ki pây-i fitneye âyîne-i mülke cilâ versin.

Kilâb-ı eşkıyâ etrâfın aldı şaştı bîçâre,
Dedi yâhû nasıl bir memleket Allah belâ versin.

“Ehl-i Irak”tan:
Mu‘tedil gitmez havâsı geh soğuktur geh sıcak,
Nâmuvâfıktır mizâcı ehline benzer Irak.

Bu Irâk’ın halkını Haccâc ıslâh etmedi,
Her taraftan milletin kanın ederdi inhirak.
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Hak te‘âlâ taksim etmiştir nifâkı on yere,
Dokkuzun vermiş Irâk’ın ehline bilittifak.
…
Râhat istersen eger hâk-i Irak’tan ol uzak

Gavs’i Abdülkadir-i Geylani’nin türbesi haziresine defnedilmiş olan Şeyh 
Rıza’nın bir kıtası vardır ki bu, müşterek bir doğu şiirinin/tefekkürünün zirvele-
rindendir. Vasiyeti üzerine mezar taşına kazınan Farsça5 kitabe şudur:

Yâ Resûlallah çi bâşed çün seg-i Ashâb-ı Kehf,
Dâhil-i cennet şevem derzümre-i ahbâb-ı tû,
Ô reved dercennet u men dercehennem key revâst,
Ô seg-i Ashâb-ı Kehf u men seg-i ashâb-ı tû.

Peygamber’e seslenerek: Ashab-ı Kehf’in köpeği olan Kıtmir gibi, ben de cen-
nete girip sana inananlarla birlikte oturmayacak mıyım? Ashab-ı Kehf’e köpeklik 
etmiş, sadakatle bağlanmış bir köpek cennete girsin de; değil senin, senin ashabının 
dahi sadık bir köpeği olan ben, cehenneme gireyim!.. Bu olacak şey mi?

Sonuç
Sözlerimizi bitirirken şunu söylemeliyiz: Atâ Terzibaşı’nın, Kerkük ve Erbil 

şairlerine ilişkin bu tetebbuatı -sayın hocalarımız ve meslektaşlarımızca- mercek 
altına alınmalı ve kalburüstü şairlerin eserleri akademik makale, tez ve kitaplara 
konu olmalıdır. Yayım safahatının Kerkük Vakfı’nın omuzlarına yüklenmemesi 
ise yayımlanacak eserleri mahallîlikten (!) kurtarmakla kalmayacak, Kerkük ve 
Kerküklülere de iadeiitibar anlamına gelecektir.
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Adem ÖGER*

Giriş
Tarihî, edebî ve dinî nitelikte çok sayıda eser kaleme alan Molla Musa Say-

ramî, Uygur kültür tarihinde 18. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın başlarına ka-
dar devam eden edebiyat ve sanattaki aydınlanma devrinin son temsilcilerindendir. 
Yazdığı çok sayıdaki mesnevi ve gazeliyle Uygur edebiyat tarihinde özel bir yere 
sahip olan Sayramî, aynı zamanda tarih alanında yazdığı eserlerle de Yakın Çağ 
Uygur tarihinin aydınlatılmasında ayrı bir yere sahiptir.

1. Molla Musa Sayramî’nin hayatı
Molla Musa Binni Molla Eysa Hoca Sayramî, 23 Ağustos 1836 tarihinde Aksu 

iline bağlı, Bay ilçesinin Karaşlik (Toksun) Sayram bölgesinin Ana Kız köyünde 
dünyaya gelmiştir. Babası İsa Hoca, döneminin muteber dinî âlimlerinden biridir ve 
Sayram Medresesi’nde müderristir. Musa Sayramî, yedi yaşında “Sayram Medrese-
si”nde eğitimine başlar ve kısa zamanda okuma-yazmayı öğrenerek Sufi Allahyar 
ve Ali Şir Nevaî’nin şiirlerini ezbere okuyabilecek hâle gelir. Bu nedenle çevresinde 
“Bala Molla” ismiyle şöhret kazanmaya başlar (Gafur-Hüseyin 1987, 1102).

Sayramî, Eylül 1847 tarihinde yani 11 yaşında iken, babasının teşvikiyle o dö-
nemin en büyük bilim merkezlerinden biri olan Kuçar’daki Saksak Medresesi’ne 
devam eder. Bu medresede, dönemin ünlü hocalarından Molla Osman Ahun’dan 
dersler alır. Kur’an, hadis, tarih, edebiyat, coğrafya, astronomi ve ziraat derslerinin 
yanı sıra Arapça, Farsça ve Urducayı da çok iyi öğrenen Sayramî, kısa zamanda 
“Molla Musa” ve “Molla Ebcedhan” gibi isimlerle anılmaya başlar. Medrese tahsili 
sırasında hocası Molla Osman Ahun’un halkçı ve vatansever kişiliği onu derin bir 
şekilde etkilemiştir. 1854 yılında, medrese eğitimini başarıyla tamamlayan Molla 
Musa Sayramî, doğum yeri olan Bay’a dönerek, Sayram Medresesi’nde müderrislik 
yapmaya başlamıştır. Burada edebiyat, tarih ve hadis dersleri vermiştir (Polat 2002, 
1; Uyğur Kilassik Edebiyati Kiskiçe Tarihi-2 1996, 618; Tarih-i Eminiye 2000, 1-2).

* Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Üniversitesi. (adem.oger@nevsehir.edu.tr)
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6 Haziran 1864 tarihinde, Kuçar’da halkın Çin yönetimine ve yerli derebey-
lere karşı isyanı başarıyla sonuçlanır. İsyancılar Sayram’a geldiklerinde Molla 
Musa Sayramî ve arkadaşları isyancı orduya katılır ve Sayram, Bay ve Yakaerik 
gibi yerlerdeki savaşlara katılarak orduda itibar kazanır. Temmuz 1864’te isyancı 
ordunun Aksu ve Üçturfan gibi yerlere yaptığı seferlere de katılan Sayramî, is-
yancı ordunun Üçturfan’daki komutanı Mahmudin Hoca’nın yanında baş mirza 
(sekreter) ve mühürdâr olarak çalışır (Gafur-Hüseyin 1987, 1103; Uyğur Edebiyat 
Tarihi-3 2006, 202).

Yakup Bey (Bedevlet), Kâşgar, Yarkent ve Hoten hanlıklarına son verip bu-
raları aynı yönetim altında birleştirdikten sonra Mayıs 1867’de Aksu’yu almıştır. 
Bu dönemde, Sayramî isyancılarla birlikte Aksu’ya getirilmiş ve Yakup Bey’in 
Aksu’daki baş zekâtçısı (Baş vali) Mirza Bababık Hisarî, Molla Musa’nın kabi-
liyetini ve şöhretini duyarak onu kendine mirza tayin etmiştir. O, bu görevi 1877 
yılı Çin sülalesinin Yakup Bey hâkimiyetini yıkmasına kadar sürdürmüştür (Uy-
ğur Edebiyat Tarihi-3 2006, 202).

Molla Musa Sayramî, 1877 yılında Yakup Bey hâkimiyeti yıkıldıktan son-
ra, Kuçar çiftçiler ayaklanması ve Yakup Bey dönemi tarihî ve sosyal olayları 
hakkında birer tarihî eser yazmak amacıyla, batıda Kaşgar’dan başlayıp doğu-
da Turfan’a kadar olan bölgeleri birkaç yıl dolaşmış ve önemli tarihî materyal-
ler toplamıştır (Uyğur Edebiyat Tarihi-3 2006, 202-203). Aynı zamanda savaşa 
katılan komutan ve subayları, Yakup Bey devletinde çalışan memurları ziyaret 
ederek sözlü bilgiler biriktirmiştir (Polat 2002, 2). Sonunda Aksu’ya geri dönüp 
hayatının kırk yıla yakın dönemini araştırma ve eser yazmaya ayırmıştır. Onun 
hayatının son dönemi fakirlik içinde geçmiş ve 1917 yılının Mart ayında ağır bir 
hastalığa yakalanarak Nisan 1917’de Sayram’da vefat etmiştir (Uyğur Edebiyat 
Tarihi-3 2006, 207-209).

2. Molla Musa Sayramî’nin eserleri
Ömrünün kırk yılını araştırma ve yazma ile geçiren Sayramî’nin Tezkire-

tü’l-Evliya (Evliyalar Tezkiresi), Derbeyan Ashabu’l-Kehf (Ashabu’l-Kehf Hak-
kında Bilgi), Tarih-i Eminiye (1903), Tarih-i Hamidi (1908), Kaside-i Sıdık, Di-
van Mesnevi (1907), Gazeliyat (Gazeller), Selamname (1916) gibi tarihî ve edebî 
eserleri bulunmaktadır. Bunların dışında çok sayıda Farsça şiirleri vardır. Nim-
şıhit Armiye Damolla’nın verdiği bilgilere göre, Molla Musa Sayramî Tezkire-i 
Hoca Afak ve Ferhad - Şirin gibi eserler de kaleme almıştır.

2.1. Tezkiretü’l-Evliya
Tezkiretü’l-Evliya, 1885 tarihinde Aksu’da yazılmıştır. Eserin diğer adı Tezki-

retü’l- Evliya fi Muftahu’l-İman’dır. Musa Sayramî bu eserde, Kâşgar, Üçturfan, 
Aksu, Kuçar, Korla ve Turfan gibi illerde bulunan çok sayıda mezar etrafında 
teşekkül eden efsane ve rivayetleri anlatmıştır.Bu eser, İslam dininin Doğu Tür-



295Adem ÖGER

kistan’a yayılması, gelişmesi ve bu süreçte şehit olan dinî ve tarihî şahsiyetlerin 
hayatı hakkında bilgiler içermesi bakımından önemlidir (Uyğur Kilassik Edebiya-
ti Kiskiçe Tarihi-2 1996, 618).

2.2. Derbeyan Ashabu’l-Kehf
Derbeyan Ashabu’l-Kehf, 1898 tarihinde Aksu’da yazılmıştır. Sayramî, bu 

eserde Turfan’daki Ashabu’l-Kefh mağarasının tarihini anlatmıştır. Yazar, bu 
mağaranın sıradan bir mağara olduğunu; fakat Ak Dağlı sufilerin manevî babası 
Hidayetullah İşan’ın Turfan’ı ziyaretlerinden birinde burayı “Evliya Mağarası” 
şeklinde adlandırmasıyla özel ve dini bir mekâna dönüştüğünü belirtmiştir. Böy-
lece eskiden beri bu yer hakkında anlatılan ve gerçeğe uymayan bilgileri ilk kez 
reddetmiştir (Uyğur Edebiyat Tarihi-3 2006, 209-210). Ayrıca bu eserin özeti, 
Tarih-i Hamidi isimli eserin sonuna yazarın kendi el yazısıyla eklenmiştir.

2.3.Tarih-i Eminiye
Tarih-i Eminiye, 1903 yılında Aksu’da yazılmıştır ve Aksu hâkimlerinden 

Muhammed Emin Vali’ye takdim edildiği için Tarih-i Eminiye şeklinde adlan-
dırılmıştır. Yazar bu eserinin adı hakkında şu bilgiye yer verir: “Benim bu kita-
bı yazmama Muhammed Emin Dadhah adlı kişi sebep olmuştur, kitabı yazmaya 
başladığım zamanlarda memlekette karışıklıkların sona erip halkın barış, huzur ve 
eminlik içinde yaşamaya başlaması da kitaba ‘Tarih-i Eminiye’ diye ad vermeme 
vesile olmuştur.” (Tarih-i Eminiye 2000, 6). Tarih-i Eminiye, 1904 yılında Kazan 
şehrindeki “Medrese-i Ulûm” matbaasında basılmıştır. Yazarın 1903’te kendi el 
yazısıyla kaleme aldığı nüsha, günümüzde Çin Sosyal Bilimler Akademisi Millet-
ler Araştırmaları Enstitüsü’nde korunmaktadır (Gafur-Hüseyin 1987, 1107).

Bu eser; “Söz Başı”, “Mukaddime”, “Destan” ve “Hatime” olmak üzere dört 
bölümden oluşmaktadır. Eserin ön söz kısmı dışındaki bölümlerde, Cengiz istila-
sından sonra Orta Asya’ya hükmeden Çağatay Han ve onun evlatlarının hüküm-
ranlığındaki Moğolistan tarihi; Tuğluk Timur Han ve onun evlatlarının bu bölgede 
nasıl hüküm sürdükleri; ilerleyen zamanlarda siyasi amaçlarını dinî maske ile giz-
leyen, Orta Asyalı çeşitli Türk boylarının kendine Yarkent şehrini başkent yapan 
Yarkent Hanlığı’nı yıkma yolundaki gizli hareketleri ve onların hâkimiyeti ele ge-
çirmeleri; Hidayetullah İşan öldükten sonra onun evlatları arasında ortaya çıkan 
taht kavgaları; böylesi karışık bir zamanda Çin hanedanının Doğu Türkistan’da 
kendi hükümranlığını kurması; Çin hanedanının zulmüne karşı yapılan halk ayak-
lanmaları, özellikle 1864 yılı zulme karşı patlak veren halk ayaklanması ve bunun 
arkasından değişik bölgelerde meydana gelen dağınık hâkimiyetler; Yakup Bey 
hükümranlığı ve onun akıbeti gibi konular ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Eser-
de, yine Kaşgar, Yarkent, Hoten, Üçturfan, Kuça, Turfan ve Korla gibi yerlerin 
(Yedi Şehir) tarihine ait bilgiler de yer almaktadır. Yazar, Doğu Türkistan tarihi ve 
bölgedeki etnik gruplar hakkında bilgi verirken halk arasında anlatılan efsane ve 
rivayetlere de yer vermiştir.
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Eser, tür bakımından tezkire özelliği göstermektedir. Uygur sahası tarih ve 
edebiyat tarihi araştırmalarında temel kaynaklardan biri olan tezkire türü, “tarihî 
olayları ve tarihî şahısları nesir ya da şiir şeklinde anlatan ve hem tarihî hem 
de edebî yönü olan bir tür” (Uyğur Edebiyat Tarihi-3 2006, 117), “bilinen tarihî 
dönemde yaşamış önemli şahıslar ve belli bir yerde ortaya çıkan önemli bir olay 
veya hadiselerin anlatıldığı eser” (Uyğur Tiliniñ İzahlik Luğiti 1999, 280) veya 
“yazarların, hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren eserlerinden örnekler verilen 
kitap” (Zeydi-Dugayli 1988, 156) şeklinde tanımlanmaktadır. Uygur sahasında 
yazılan tezkirelerde tarihî, dinî ve edebî şahısların hayatının yanı sıra tezkirenin 
yazıldığı dönemin siyasi, tarihî, edebî ve dinî durumu ile bunlara ilişkin olay-
lar da ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Bu sahadaki tezkireler, nitelik bakımından 
“şecere”, “seyahatname” ve “biyografi” gibi türlerin özelliklerinin harmanlandığı 
bir türdür. Ayrıca Uygur sahasında tezkirecilik ile tarihî destancılık geleneği iç 
içe girmiş durumdadır. Bu nedenle Uygur sahasındaki ilmî çalışmalarda bu iki 
terim genellikle birlikte ele alınmaktadır.Tarih-i Eminiye isimli eser de yukarıda 
özellikleri verilen tezkire tarzında kaleme alınmış bir eserdir. Eserde, tarihî olay-
ların anlatıldığı kısımlar mensurdur. Bunun yanı sıra yazarın bu olaylara ilişkin 
değerlendirmelerinde manzum parçalardan yararlandığı görülmektedir. Eserde 
hem yazılı hem de sözlü kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu durumu yazarın biz-
zat kendisi efsane ve rivayetlerden yararlandığını belirterek ifade etmiştir. Sözlü 
kaynakların da etkisiyle eserde akıcı ve anlaşılır bir dil ve üslubun kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Eserde dikkat çeken hususlardan biri de yazarın tarihî olayların so-
nucunu değerlendirirken ayet, hadis ve atasözlerinden yararlanmasıdır. Örneğin; 
“Büyüklerinizin emrine uyunuz”, “Cennet kılıcın gölgesi altındadır” ve “Kâfire 
yardım eden de kâfir olur” gibi hadislerden hareketle yazar, olayların sonucuna 
ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

2.4.Tarih-i Hamidi
Tarih-i Hamidi, 1908 yılında yazılmıştır; konusu ve anlatım şekli bakımın-

dan Tarih-i Eminiye ile aynıdır (Gafur-Hüseyin 1987, 1107; Çakan 2009, 249). 
Eser, II. Abdülhamid Han adına ithafen yazıldığı için bu adla anılmıştır. Yazar, Ta-
rih-i Eminiye’ye bir kısım yeni tarihî bilgileri eklemek, eserdeki bazı sayısal veri-
leri ve olayların tarihlerini düzeltmek amacıyla bu eseri yazmıştır. Tarih-i Hamidi 
için “Tarih-i Eminiye”nin tamamlanmış hâli demek mümkündür. Tarih-i Hamidi, 
konu kapsamının genişliği, tarihi kanıtların gerçekliği, mülahazalarının derinli-
ği, beyan ve ifade şeklinin renkliliği gibi özellikleriyle Doğu Türkistan dışındaki 
çoğu tarihçinin ve edebiyatçının dikkatini çekmiştir. Bu eser, Doğu Türkistan’ın 
yakınçağ tarihini araştırmada büyük öneme sahiptir. Bu eserin 7 Temmuz 1911 ta-
rihinde kaleme alınan bir nüshası, hâlen Çin Sosyal Bilimler Akademisi Milletler 
Araştırma Enstitüsünde korunmaktadır (Gafur-Hüseyin 1987, 1107-1108).

Yazar, eserini Nuh Peygamber’den başlatmıştır. Bu eserde, Yarkent Hanlı-
ğı’nın son dönemleri ve Hocalar hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yarkent 
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Hanlığı’nın yanı sıra hocaların şeceresi, hocaların nasıl nüfuz kazandığı ve padi-
şahların hocalara karşı tutumları eserde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Molla Musa, 
Yakup Bey’in hâkimiyetine pek olumlu bakmaz. Bunu eserinde yer verdiği şu 
satırlardan anlamak mümkündür: 

“…bir bağ yonca, bir kâse yoğurt için bir diri insan soydu, sonunda ne kadar 
adamın evinin yıkıldığını ve ne kadar ev sahibinin sefil olduğunu hiç önemseme-
di. Komutan ve hâkimlerin zulüm ve işkencelerine göz yummaya başladı…”(Ta-
rih-i Hamidi, 256)

2.5.Kaside-i Sıdık 
Kaside-i Sıdık 1903 tarihinde Aksu’da yazılmıştır. Eserde “Sıdık” adında bir 

kişinin tasviri ve o dönemin sosyal yapısı, toplumsal ilişkilerin bazı yönleri şiir 
diliyle anlatılmıştır (Uyğur Kilassik Edebiyati Kiskiçe Tarihi-2 1996, 620).

2.6.Gazeliyat
Gazeliyat (Gazeller) 1907 tarihinde Aksu’da yazılmıştır. Eserde, gazeller 

ve mesnevîler yer almaktadır. Kaside-i Sıdık ile birlikte 800 mısradan fazla şiiri 
içerir. Sayramî, bu şiirlerinde yaşadığı dönemde toplumun durumu ve halkın sı-
kıntıları üzerinde durmuştur. Halkın içinde bulunduğu duruma üzüntüyle bakan 
Sayramî, hile yoluyla halkı sömürenlere karşı duyduğu öfke ve nefretini şiirlerle 
dile getirmiştir. Ayrıca şiirlerinde, güzel ahlak ve fazilet hakkında nasihatlerde 
bulunmuştur. Sayramî, dönemindeki adaletsizliği, ekonomik ve sosyal eşitsizliği, 
Çinli yöneticilerin ağır zulümlerini ve onların silahı olan İşan ve hocaların halkı 
aldatmasını şiirlerine konu etmiştir (Uyğur Edebiyat Tarihi-3 2006, 206-207; Ga-
fur-Hüseyin 1987, 1112; Çakan 2009, 249).

2.7.Selamnâme
1916 yılında yazılan bu eser, şiirî bir destan olup oldukça hacimlidir. Eser, 

şairin Sayram’daki kardeşlerine vasiyetler içerir. Sayramî, bu şiirî mektubu öm-
rünün son dönemlerinde Aksu’da yazıp Sayram’daki İslam Ahun, Kasım Ahun 
gibi akrabalarına göndermiştir. Selamname, Musa Sayramî’nin edebî şahsiyetini 
araştırmada da büyük bir değere sahiptir. Şair, bu eserinde son dönemlerindeki 
durumu hakkında bilgiler verip insan ömrünün son demleri, ihtiyarlık yılları hak-
kında değerlendirmelerde bulunmuştur. Örneğin; 

Qériliqdin başqa mende késel yoq,
Qériliq belki miñ késeldin artuq (Gafur-Hüseyin 1987, 1112-1113).
İhtiyarlık dışında bende yok başka hastalık,
Belki de bin hastalıktan daha zor ihtiyarlık.
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3. Molla Musa Sayramî’nin şiirlerinden örnekler
Şiirlerinde zamandan şikâyet edip, hak, adalet ve insan sevgisini ön plana 

çıkaran Sayramî, sufi İşan ve hocaların halkı bölmesini ve halka zulümlerini sert 
bir şekilde eleştirmektedir. Sembollerle şiir yazan şair, toplumsal düzensizlik ve 
haksızlığı dile getirmektedir. “Patkaktin Şikâyet” isimli şiiri bu duruma güzel bir 
örnektir:

Uygur Türkçesiyle: 
“Yağdi yamğur, boldi patqaq, mañğili bolmas yayaq 
Bu pétiq birle yamğurdin yürelmes at-ulağ.
Solaqip öy içide biz, asan emes çiqmaq, kişi,
Şahni mat etken kebi rux, çoñ-kiçik bolduq qamaq. 
Baş çiqarmaq mumkin emes, héç işiktin bir kişi,
Qamilip öylerde bizki camaetdin yiraq. 
Qetre qetre ötti tamçe hem yiqildi köhne tam,
Çine-çöçekler sunup, qazan-qoşuq birle tavaq…
Qattiq oldi kembeğel ğériblarniñ küni.

Aç yalañlar açqa ölse, ğem yémesler toq qosaq.”
(Uyğurlarniñ Kedimki Edebiyati-2 2000, 624)

Türkiye Türkçesiyle: 
Yağdı yağmur, bataklık oldu, yaya yürümek olmaz,
Bu bataklık ve yağmurda yürüyemez at ulak.
Kapanıp kaldık evin içinde biz, kolay değil dışarı çıkması insanın,
Şahı mat etmiş gibi ruhumuz, büyük küçük hapsolduk.
Başını çıkarması mümkün değil, kapıdan bir kişinin,
Kapanıp kaldık evlerde toplumdan uzak.
Damla damla geçti damlalar ve yıkıldı eski ev,
Tabaklar, kazan- kaşık kırılıp,
Acı oldu fakir fukaraların günü,
Açlar sürekli acından ölse de, gam yemez karnı tok olanlar.

Sayramî, şiirlerinde tecrübelerinden hareketle gençlere çeşitli konularda nasi-
hatlerde bulunmuştur. Aşağıda verdiğimiz şiir kendi oğluna nasihatler içermektedir: 
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Uygur Türkçesiyle:  Türkiye Türkçesiyle:

Boluñ yaxşi, yaman endişe qilmañ, İyi olun, kötülük düşünmeyin,
Yaman niyet qilip köñülni buzmañ. Kötü düşünüp kalbinizi bozmayın.

Cidel hem macra qilmañ, uruşmañ, Tartışıp insanlarla kavga etmeyin,
Ne belki macra uruşqa barmañ. Hatta tartışma ve kavgaya 

yaklaşmayın.

Mubada sözi qiliñ qil tepekkur, Eğer söz söyleyeceksen iyi düşün,
Ki aldi-arqasini qil tesevvur. Onun önünü arkasını iyi hesapla.

Köñülğe keldi dep tiliñğe alma, Aklıma geldi diye hemen söyleme,
Yene aş keldi dep ağziñğa alma. Önüme geldi diye her şeyi yeme. 

Tiliñiz yağ bolup şekker aqsun, Diliniz tatlı olup, şeker aksın,
Diliñizdin yumşaq eseller aqsun. Dilinizden yumuşak ballar aksın.

Tiliñizdin tikenni salmağaysiz, Dilinizden kırıcı sözler çıkmasın,
Diliñizge nefaqni almağaysiz. Dilinize nifak sözleri almayın.

Tirikkek yazirikkek bolmağaysiz, Çabuk kızan ve çabuk pes eden 
olmayın,

Köñülçek hem suyunçek bolmağaysiz. Çok merhametli veya kolay sevinen 
olmayın.

Érinçek hem oşanmaq bolmañ axir, Üşengeç ve kırıcı olmayın sonunda,
Çaqilğa quya ya puşqaq bolmañ axir. Çakalın arkasından koşan olmayın.

Ağir-temkin boluñki yeñgil olmañ, Ağır ve temkinli olun, hafif 
olmayın,

Yene temkin boluñki tüz söz olmañ. Yine temkinli olup düşünmeden 
söylemeyin.

… …
Öziñiz işlemekdin ar qilmañ, Kendiniz çalışmaktan utanç 

duymayın, 
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Kişige taşlaban hem xar bolmañ. İnsanlara el açıp hor olmayın.
… …
Atañdek nefs segke bolma tabi, Baban gibi nefsine yenik düşme, 
Biliñni bağla mehkem bolma tame. Belini sıkı bağla tamahkâr olma.

Yamanğe yavume, yamanğe yürme, Kötüye yalvarma, kötüye gitme, 
Atañdek xelq araşermende bolma. Baban gibi halk içinde rezil olma.

Tevazu pişe bolğil bolma üstün, Tevazu sahibi ol, üstün görme 
kendini,

Tekebburdin başiñni qilma üstün. Kibirli olup kendini üstün görme.

Tekebburdin ezazul boldi rande, Kibirden dolayı şeytan kovuldu 
dergâhtan, 

Tevazudin hemeyetti muradiğe.  Mütevazilikle herkes erdi 
muradına.

…. ….
Ki yaxşiliq qilip deryağa taşla, İyilik yap, onu nehre at,
Beyabanda uniñ ecrini izle. Çöllerde onun karşılığını ara. 
  (Gafur-Hüseyin 1987, 1124-1126)
Şairin şiirlerinde işlediği konulardan biri de zulüm ve adaletsizliğe karşı bir-

likte hareket edilmesi gerektiği yani birlik ve beraberliktir. Uygur halkı arasındaki 
“Bölüngenni böre yer (Bölüneni kurt yer)” sözünü şiirinde şöyle açıklar:

Uygur Türkçesiyle: Türkiye Türkçesiyle:

Yene köpniñ içidin çiqmağaysiz, Yine halk içinden çıkmayın,
Téxi eldin yene ayrilmağaysiz. Hem de elden ayrılmayın.

Ki el birle ölüm yüzlense sizge, Ki halk ile ölüm gelirse size,
Biliñ toy-mereke elbette sizge. Bilin ki o, düğün ve merasim size.
Demi igiz bolur kömeklik itniñ, Huysuz itin ağzında gem olur,
Quyruği pest bolur yalğuz itniñ. Yalnız itin kuyruğu aşağıya doğru olur.
Qaraqçi dest urar yalğuz kişige, Yağmacı dik durur yalnız kişi önünde,
Yavumas qaçarler köp kişige. Yalvarmadan kaçıp gider çok kişi önünde.

 (Gafur-Hüseyin 1987, 1122-1123)
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Şairin şiirleri arasında taşlama tarzında çok sayıda şiir yer almaktadır. Bu taş-
lamalarda yerilen kişiler ise çoğunlukla “İşan”, “Molla”, “Hoca” veya “Hocam” 
gibi niteliklerle kendini tanımlayan; ancak haksızlık ve zulmün mimarı olan kişi-
lerdir. Devlet yönetiminde de önemli görevler üstlenmiş olan Sayramî, bu kişileri 
çok yakından tanımış ve şiirlerinde bunların niteliklerini sıralamıştır. Örneğin; 

Uygur Türkçesiyle: Türkiye Türkçesiyle:

Heme işan, erebi seyd digenler, Bütün hocalar, seyit soyundanım 
diyenler,

Yene hecci, mucavuri heremler. Hacı, sahte dervişler ve etrafındakiler.

Yene keltürgeni hem kebe tupraq, Yine bu getirdiğim Kâbe toprağı 
diyerek,

Yene moyi mubarek şedde bayraq. Bu mübarek sakal diyerek bayrak 
taşıyanlar,

Kéçeler uyumay “hüv-hüv”ni éytip, Geceleri uyumadan hu hu derler,
Yene çille olturup tesbih éytip. Yine zikre oturup tespih çekerler.

Öziñni körsetip piri hidayet, Kendini pir-i hidayet gösterir, 
Ve lékin azğurup yoldin zalalet. Fakat yoldan çıkarıp karanlığa 

sürükler.

… …
Bu künde nefsiğa qul hemme işan, Bu devirde nefsine köle bütün işanlar,
Neyerde nefsini öltürgen işan? Nerede nefsinden vazgeçen işan?

Zaman işanliği belki xelife, Bu devirde işanlık ya da halifelik,
Ki bir nevi ticaret belki pişe. Ki bir nevi ticaret ya da rüşvete 

benzer. 

Acayip pir érur murtini ovlap, Acayip pirdir muradını kullanan,
Yürerler kentimu-kent işinki marap. Dolaşırlar köy kasaba kapı çalıp.
… …
Bulerde fezlde birnerse yoqdur, Bunlarda faziletten bir şey yoktur,
Zehi aldamçi nefs avaresidur. Hepsi aldatıcı nefsin avaresidir.
Temeniñ dukanini qurup işan, İşanlar tamahkârlık dükkânını açıp,
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Riyaniñ rextlerini tizip işan. İkiyüzlülük kumaşını dizdiler.

Yiğip adem qilip sohbet elala, İnsanları toplayıp, sohbet ederek,
Hemme tesbih zikri xah illellah. Tespih çekip Allah’ı zikrederler.

Bu qilğan macradin muddiaful, Bu yaptıkları işten maksat para pul,
Yene “hüv-hüv” digendin iddiaful. Yine “hu hu” çekenlerin amacı da pul.
 (Gafur-Hüseyin 1987, 1116-1117)
Bazı kaynaklarda, yukarıda eserleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştığı-

mız Sayramî’nin Farsça çok sayıda şiirleri olduğu belirtilmektedir (Uyğur Edebi-
yati Tarihi, Cilt 3, 2006, 208).

4. Sonuç
Molla Musa Sayramî, Uygur Türklerinin 19. yüzyılda yetiştirdiği en önemli 

tarihçi ve edebiyatçılardan biridir. Onun tarih alanında kaleme aldığı eserlerde; 
19. ve 20. yüzyılda Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin yaşadıkları şehirler, 
tarihî ve toplumsal olaylar, bu bölgede yetişen dinî, tarihî ve siyasi kahramanlar 
hakkında her türlü bilgiyi bulmak mümkündür. Edebiyat alanında yazdığı eserler 
ise hem 19. yüzyıl Uygur Türklerinin dili ve edebiyatını hem de bu sahadaki na-
zım şekil ve türlerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu bağlamda Say-
ramî’nin eserleri, 19. ve 20. yüzyıl Uygur Türklerinin dili, edebiyatı, coğrafyası, 
tarihi, dini, kutsal mekânları, örf-âdetleri ve yaşam tarzı gibi konular üzerine ya-
pılacak çalışmalarda, temel başvuru kaynaklarından biri olma özelliği taşımakta-
dır. Ayrıca onun tarih alanında kaleme aldığı eserler, sözlü tarih-folklor ilişkisini 
ortaya koyması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAYILMA ALANLARI

Nevzat ÖZKAN*

Giriş
Dünyanın en eski ve köklü dillerinden biri olan Türkçe, 15. yüzyıldan itiba-

ren biri doğuda biri batıda olmak üzere iki ayrı yazı dili ile kullanılmıştır. 
Türkçenin doğuda gelişen kolu, tarihî Türk yazı dili geleneğinin bir devamı 

olarak ortaya çıkan ve Ali Şir Nevâî’nin eserleriyle standartlaşan Çağatay Türkçe-
sidir. Bu yazı dili esas olarak Sovyetler Birliği’nin kuruluşuna, yani 20. yüzyılın 
başlarına kadar Türkistan ve İdil-Ural bölgesinde etkili olmuştur. 

Batıda gelişen Türk yazı dili kolu ise Oğuz esaslı Türkçenin 13. yüzyıldan iti-
baren Anadolu, İran, Ortadoğu ve Güney Kafkasya’ya yayılmasıyla belirginleşen 
ve yazı dili olarak Edirne, Bursa gibi idari merkezlerin ve Doğu Rumeli’nin ağız 
özelliklerine göre şekillenen Osmanlı Türkçesidir (Jorma 2008, 84). 

Osmanlı Devleti’nde Türkçe her dönemde devlet hayatının alternatifsiz tek 
geçerli dili olarak kabul görmüş, çok renkli kültür ve toplum katmanlarının tü-
münde birinci dil olarak etkin şekilde kullanılmıştır (Sadoğlu 2003, 47-62). 

1876 yılında kabul edilen ilk yazılı anayasa olan Kanunu Esasî’de de Türk-
çenin resmî dil olduğu açıkça bildirilmiştir (Kili 1982).

Çağatay Türkçesi gibi, Osmanlı Türkçesi de 20. yüzyılın başlarına, yani Os-
manlı Devleti’nin tarihe karışmasına kadar sürmüştür. 

20. yüzyılın başlarında Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan Türk boy ve 
toplulukları siyasi ve sosyal olarak yeniden şekillendirilmiş, bu projenin bir par-
çası olmak üzere her Türk boy ve topluluğunun ağız özelliklerine dayalı dil kul-
lanımları standartlaştırılarak yeni yazı dilleri ortaya çıkarılmış ve bunların her 
birinin ayrı bir dile dönüşmesi için gerekli şartlar hazırlanmıştır.

Osmanlı Türkçesi ise 20. yüzyılın başlarından itibaren İstanbul Türkçesine 
dayalı yeni bir yazı dili olarak Türkiye’de varlığını sürdürmüştür. Türkiye sınırları 
dışında kalan ve yaşadıkları ülkelerin azınlığı durumuna düşen Oğuz Türkleri ise 
dil ve kültür olarak Türkiye’yi izlemeye çalışmıştır.

* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi. (nozkan@erciyes.edu.tr) 
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1. Türkiye Türkçesi
Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Türkçe, Osmanlı döneminde ortaya 

çıkan bazı külfetli kullanımlardan ayıklanarak daha açık ve anlaşılır bir kültür di-
line dönüştürülmüş, daha önce özellikle dinî hayatta kaynak diller olarak görülen 
Arapça ve Farsçanın hükümranlığına son verilmiş ve Türkçenin her alandaki etki 
ve ağırlığını artırmak için çaba sarf edilmiştir. 

Çok milletli Osmanlı Devleti’nin tarihî kültürel mirasına dayalı olarak ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti’nde etnik kökenin sorulduğu ilk nüfus sayımı 1927 
yılında, sonuncusu ise 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılındaki nüfus sayımında 
Türkçeden başka dil kullananların genel nüfusa oranı % 9 olarak belirlenmiştir. 
1985 nüfus sayımındaki ana dili tespitlerinde ve 1992 yılında yapılan akademik 
çalışmalarda da farklı bir durum ortaya çıkmamıştır (Önder 2002, 11-42). 

En son 2009 yılında adrese dayalı olarak yapılan nüfus sayımında Türkiye 
nüfusu 72.517.100 kişi olarak belirlenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin tarihî mirasçısı olan Türkiye, 1771’den 1990 yılı başla-
rına kadar özellikle sınır komşularından sürekli göç almıştır. İki yüzyılı aşan bu 
göç macerası şöyle bir tabloda gösterilebilir:

Ülke: Nüfus:
Bulgaristan 1.991.700 
Eski Yugoslavya  1.192.000 
Yunanistan 1.284.600 
Romanya  500.100 
Kıbrıs  45.200 
Azerbaycan  87.000 
Kuzey Kafkasya  866.000 
Kırım  2.120.000 
Eski SSCB   25.000 
Doğu Türkistan   28.000 
Afganistan   4.350 
Toplam  8.143.950 (Yiğit 1996, 180) 

Bu göçler, bugünkü Türkiye nüfusunun üçte birden fazlasını oluşturmaktadır. 

Böylece Türkiye Türkçesi bütün Türk topluluklarının karışıp kaynaştığı bir dil 
alanına dönüşmüştür. Zaten Doğu, Batı ve Kuzeydoğu grubu ağızları olarak üç ana 
öbekte toplanan Anadolu ağızları doğuda Azerbaycan Türkçesi, güneyde Irak Türk-
menleri ve kuzeybatıda Rumeli ağızları ile bağlantılıdır (Karahan 1996, 180-181).
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Türkçe, Anadolu’nun bin yılı aşkın süredir konuşma, 800 yıldır da yazı di-
lidir (Özkan 2007, 190-200). Yunus Emre ile başlatabileceğimiz Anadolu’daki 
Türk edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesiyle Balkanlardan Kı-
rım’a, Orta Doğu’dan Afrika’ya yayılmıştır. Ayrıca Türkçe bütün bu dönemlerde 
ve bölgelerde eğitim öğretim ve basın yayın dili olarak kullanılmıştır.

Son dönemde ise Türkiye Türkçesi, özellikle uydu yayınları ve popüler kül-
tür etkinlikleri ile dünyanın dört bir yanına uzanmakta ve Türkiye sınırları dışında 
yaşayan tüm Türk topluluklarının günlük hayatındaki ağırlığını gün geçtikçe daha 
fazla artırmaktadır. 

Bütün bu olumlu görünen gelişmeler bir yana Türkçenin, 19. yüzyılın son-
larına kadar etkin olduğu Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise bugün neredeyse 
Türkçe bilen hiç kimse kalmamıştır. 

Türkiye Türkçesinin bugün Türkiye dışındaki ülke ve bölgelerdeki kullanı-
mına yoğunluk, siyasi statü gibi ölçütler açısından bakıldığında ortaya çok renkli 
bir görüntü çıkmaktadır.

2.1. Türkiye Türkçesinin resmî dil olarak kullanıldığı diğer ülke ve bölgeler
Türkiye Türkçesi 1983’ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmî 

dil olarak kabul edilmiştir. 1995 yılından sonra ise Rumeli ağızlarının bir uzantısı 
durumunda bulunan Gagavuz Türkçesi, Moldova sınırları içinde yer alan Gaga-
vuz Yeri’nde Rusça ve Moldovanca ile birlikte resmî dil hâline gelmiştir.

2.1.1. Kıbrıs
16. yüzyılın sonlarında Karaman, Antalya, Konya, Niğde, Ürgüp, Akdağ ve 

Bozok kazalarından gelip Kıbrıs’a yerleşen Türklerin torunları olan Kıbrıs Türk-
leri, (İnalcık 1964, 28; Yücel 1976, 1061) tarihleri boyunca Anadolu ile bağlantılı 
bir dil kullanmışlardır. Zaten Kıbrıs ağzı da Anadolu ağızlarından pek farklı değil-
dir (Saracoğlu 1992, 2-27), özellikle Karaman, İçel, Antalya ve Alanya ağızlarıyla 
paralellik gösterir. (Eren 1964, 1-14)

18. yüzyıldan itibaren Kıbrıs’ta şekillenmiş bir Türk edebiyatından söz edi-
lebilir. İngiliz işgali, Rum tahakkümü ve bağımsızlık dönemi gibi siyasi olaylara 
göre tasnif edilen bu edebiyat günümüzde de canlı bir şekilde devam etmektedir.

Kıbrıs’ın İngiliz idaresine geçtiği 1878’den itibaren Türkçe arka plana atıl-
maya çalışılmışsa da ilk Türkçe gazete 1889 yılında çıkmıştır. Bugün ise Türkçe 
olarak 8 günlük, 3 haftalık gazete yayımlanmaktadır. 

Kıbrıs’ta ilk ve ortaöğretimde eğitim dili Türkiye Türkçesidir. Biri resmî, 
öbürleri özel 6 üniversitede ise Türkçe ve İngilizce öğretim yapılmaktadır.

1990 yılına kadar sadece resmî Bayrak radyo televizyonu Türkçe yayın yap-
maktaydı. Bu dönemde özel radyo ve televizyona izin verilince 25 kadar yayıncı 
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kuruluş yayın ruhsatı almıştır. Ancak bunlardan 7-8 kadarı yayın hayatında aktif 
durumdadır. Ayrıca Türkiye’den yayın yapan bütün radyo ve televizyonlar Kıb-
rıs’ta da dinlenmekte ve izlenmektedir.

Osmanlı döneminde tıpkı Türkiye’de olduğu Arap alfabesinin etkin olduğu 
Kıbrıs’ta 1934 yılında İsmail Hakkı Ertaylan tarafından hazırlanan Latin alfabesi 
kullanılmıştır (Serdar 1992, 9).

Bugün nüfusları 178 bin kadar olan Kıbrıs Türkleri dışa açık ve çok dilli bir 
ortamda yaşamaya alışmışlardır. KKTC’de Rum azınlığın kullandığı Rumca ya-
nında İngilizce de önemli dillerdendir. 

2.1.2. Gagavuz yeri
Türkiye ve Gagavuz Türklerinin Oğuz esaslı bir etnik yapıya dayanması, 

Osmanlı Devleti sınırları içinde yüzyıllarca birlikte yaşaması ve Gagavuzların 
Anadolu Türklüğünün bir devamı olan Balkan Türklüğü ile yakın ilişkilerini her 
dönemde sürdürmesi gibi sebeplerle Gagavuz Türkçesi ağız özellikleri itibariyle 
Türkiye Türkçesi ile bağlantılı bir gelişim çizgisi izlemiştir (Özkan 1996, 39).

Gagavuz Türkçesinin dâhil edildiği Balkan Türk ağızlarının Merkez bölgesi 
diyalektolojik özellikleri bakımından Türkiye Türkçesi yazı diline en yakın ağız 
alanı olarak kabul edilmektedir (Mollova 1999, 167-176). 

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Moldova gibi ülke-
lere yayılmış olan Gagavuz Türklerinin bugünkü toplam nüfusunu tam ve doğru 
olarak tahmin etmek zordur. Ancak en yoğun olarak yaşadıkları ve özerk bir yöne-
time sahip oldukları Moldova’da 200 bin kadar oldukları bilinmektedir.

Moldova’nın güneyinde bulunan Gagavuz Yeri’nin özerklik statüsü 1995 yı-
lında resmiyet kazanmış ve Gagavuz Yeri özerk bölgesinde Gagavuz Türkçesi ile 
birlikte Rusça ve Moldovanca resmî dil hâline gelmiştir. 

Gagavuz Türkçesi ile yapılan ilk önemli süreli yayın 1988’den beri çıkan 
Ana Sözü’dür. Bugün artık internette de yayımlanan Ana Sözü’nü 1994’ten beri 
çıkan Gagauz Sözü, 1996’dan beri çıkan Sabaa Yıldızı takip etmiştir. 

Gagavuz Türkçesi 1961 yılında bir öğretim yılı boyunca eğitim dili olarak da 
kullanılmış, ancak bu uygulamaya kısa sürede son verilmiştir. Gagavuz Yeri’nin 
özerklik statüsü kazanmasının ardından ilköğretimden başlayarak bütün eğitim 
kademelerinde Gagavuz Dili ve Edebiyatı derslerinin saatleri artırılmış ve çok 
sayıda ders kitabı yayımlanmıştır. 

1990’dan itibaren Gagavuz Türkleri arasında ana dili bilinci artmış ve özel-
likle küçük yaştaki çocuklar kreşler ve ilköğretimde verilen derslerle Gagavuz 
Türkçesini daha rahat kullanır hâle gelmişlerdir. 

İlköğretimin yanı sıra liselerde ve yükseköğretimde de Gagavuz Türkçesiyle 
öğretimi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
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Türkiye’nin Kongaz’da açtığı Süleyman Demirel Lisesi yanında Komrat, 
Vulkaneş, Çadır, Kazayak başta olmak üzere Gagavuz Yeri’nin değişik yerlerin-
de toplam 12 lise bulunmaktadır. Bu okullarda Rusça, Moldovanca ve Gagavuz 
Türkçesiyle öğretim yapılmaktadır.

Komrat Devlet Üniversitesi ve Kişinev’de bulunan Bilimler Akademisine 
bağlı Azınlıklar Enstitüsünde birer Gagauzoloji Bölümü bulunmaktadır. 

Gagavuz Türkçesiyle yapılan radyo ve televizyon yayınları da, özellikle halk 
kesimlerinin ana dili kullanımı üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır.

Komrat’ta kurulmuş olan GRT (Gagavuz Radyo Televizyonu) adlı resmî ya-
yın kurumu tüm gün, Bizim aydınnık ve Yeni ay adıyla kurulmuş bulunan özel 
televizyonlar ise, günün belli saatlerinde Gagavuz Türkçesiyle yayın yapmaktadır 
(Özkan 2010, 605-615).

3.Türkiye Türkçesinin azınlık dili olarak kullanıldığı ülke ve bölgeler
Uzun dönemler Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında kalmış ve daha sonra 

bağımsız bir devlet hâline gelmiş, Anadolu’nun siyasi ve kültürel uzantısı duru-
munda bulunan Irak, Suriye gibi güney komşularımızda ve Bulgaristan, Yuna-
nistan, Makedonya, Kosova, Romanya gibi batı komşularımızda yaşayan Türk 
toplulukları; ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına bağlı olarak bu ülkelerde 
azınlık durumuna düşmüş, bu sebeple de bu ülkelerde Türkiye Türkçesi azınlık 
dili hâline gelmiştir.

3.1. Bulgaristan 
Bulgaristan’da 1 milyonu aşkın Müslüman Türk yanında Pomaklar ve Ga-

gavuzlar da Türk dil ve kültür alanında yer almaktadır. Aslında ağız özellikleri 
bakımından Türkiye’nin Trakya bölgesinden başlamak üzere Bulgaristan da dâhil 
olmak üzere tüm Balkanlarda birbirine çok yakın ağızlar kullanılmaktadır. 

Gy. Németh bu ağızları Doğu ve Batı olmak üzere iki ana bölüme ayırmış, 
Tuna ve Edirne ağızlarını Doğu Rumeli, Makedonya, Adakale, ve Bosna ağızları-
nı ise Batı Rumeli ağızlarına dâhil etmiştir (Nemeth 1982, 113-167). 

Mefküre Mollova ise Batı uç zonu, Doğu Rodoplar zonu ve Merkez zon 
olarak üç grupta değerlendirmeyi tercih ettiği Balkan Türk ağızlarından Batı uç 
zonuna Kosova ve Makedonya’daki Türk ağızlarını, eskiden Arnavutluk’ta konu-
şulan Türkçeyi, Makedonya’nın Yunanistan’da kalan bölümündeki Türkçeyi ve 
Batı Bulgaristan Türkçesini dâhil etmektedir. 

Merkez zonuna, Romanya’nın Dobruca bölgesi, Bulgaristan’ın Doğu Rodop-
lar ve Batı uç zonu dışında kalan bölgelerinde kullanılan Türk ağızları, Yunanis-
tan’ın Gümülcine, Dedeağaç, İskeçe Türk ağızları, Türkiye’nin Trakya bölgesinin 
büyük bir bölümündeki ağızlar ve Makedonya’daki Yörük ağızları girmektedir 
(Mollova 1999, 167-176). 
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19. yüzyılın sonlarında Bulgaristan’ın kurulmasıyla birlikte, bu ülkede bir 
azınlık dili hâline gelen Türkçe, bir edebî dil olmanın yanında, ilmî araştırmaların 
konusu olarak, Sofya Üniversitesi’nde okutulan bir yabancı dil olarak ve Türk 
okullarında eğitim hayatında kullanılan bir azınlık dili statüsüyle üç ayrı bakım-
dan ele alınmıştır (Yenisoy 1999, 109-134). 

Bulgaristan Türkleri, Türkiye’de Latin alfabesine geçilmesinin hemen ardın-
dan Arap alfabesini bırakarak Latin alfabesini almak için harekete geçmişlerdir. 
Zaten Türkçenin Türk okullarında azınlık dili olarak okutulduğu dönemde ders 
kitaplarının tümü Türkiye’den gitmiştir.

1865-1877 yılları arasında Osmanlı döneminde 2 gazete ve 1 dergi, 1878-
1908 yılları arasında Bulgar prensliği döneminde 44 gazete, 1909-1941 yılları 
arasında Bulgar krallığı döneminde 67 gazete ve 13 dergi, 1945-1985 yılları ara-
sında Sosyalist dönemde 61 gazete ve 2 dergi olmak üzere Bulgaristan’da Türkçe 
olarak toplam 174 gazete ve 16 dergi yayımlanmıştır (Acaroğlu 1999, 214-219). 
Bugün de Bulgaristan’da Türkiye Türkçesi ile gazete ve dergi yayımlanmakta, 
belli aralıklarla da olsa radyo ve televizyon yayını yapılmaktadır.

3.2.Yunanistan
14. yüzyılın başlarından itibaren Yunanistan’da hem resmî dil hem de yazılı 

ve sözlü kültür dili olarak kullanılan Türkçe, bugün Batı Trakya’da yaşayan 150 
bin Türk’ün ana dilidir.

19. yüzyılın başlarında Yunanistan’ın kurulmasından sonra Türkçe eski etki 
ve gücünü kaybetmiş ve 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla azınlık dili hâ-
line gelmiştir. 

İlk Türkçe gazetenin çıktığı 1924 yılından günümüze Yunanistan’da 52 
Türkçe yayın organı yayımlanmıştır. Yakın zamanlara kadar çıkmaya devam eden 
Türkçe gazeteler, İleri, Trakya’nın Sesi, Aile Birlik, Batı Trakya Ekspres, Gün-
dem ve Özgür Balkan’dır. Dergiler ise, Hür Hakka Davet, Arkadaş Çocuk ve Şa-
fak’tır (Sağlam 1999, 357-364; Mümin 1999, 365-374). 

Lozan anlaşmasıyla güvence altına alınmış olsa da Yunanistan’da Türkçe 
eğitim zaman zaman kesintiye uğramıştır. Ancak bugün Batı Trakya’da 200’ü aş-
kın Türk ilkokulunda 10 binden fazla Türk çocuğu Türkçe eğitim görmektedir. 
Yunanistan’da eğitim veren Türk ilkokullarının ders kitapları ve öğretmenlerinin 
çoğu 1938’e kadar Türkiye’den gitmiştir. 16 yıllık bir aradan sonra 1954’te bu 
uygulama yeniden başlamış ve bir müddet daha devam etmiştir (Merçil 1966, 
33-38).

Yunanistan’da resmî devlet radyo ve televizyonlarında Türkçe radyo-tele-
vizyon yayını bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda özel radyo kanalları yaygın-
laşınca Gümülcine’de üç, İskeçe’de ise bir radyoda Türkçe olarak müzik yayını 
yapılmakta, bazen dinî konulara da yer verilmektedir (Mümin 1999, 374).
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3.3. Makedonya
Türkler, Makedonya’nın batısında Gostivar, Kalkandelen (Tetovo), Ohri, Stru-

ga, Manastır (Bitola), Kırçova, Debre bölgelerinde, başkent Üsküp’te, doğuda Köp-
rülü (Velez), Valandova, Ustrumca, Radoviş ve İştip merkezlerinde yaşamaktadırlar 
(Saatçi 1999, 45-70).

Makedonya’da yaşayan Türkler, II. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ka-
rışıklıklar sebebiyle 1950’de kitleler hâlinde Türkiye’ye göçmüşlerdir. Bu sebep-
le 1950’lerde Makedonya nüfusunun % 15,6’sını meydana getiren Türkler, bugün 
hem sayı hem oran bakımından eski nüfus varlıklarını kaybetmişlerdir.

2001 yılında yapılan nüfus sayımında Makedonya’nın nüfusu 2.046.000, % 
4’e tekabül eden Türk nüfusu ise 90 bin olarak açıklanmıştır. 

14. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar Makedonya’nın 
en önemli konuşma ve yazı dili olan Türkçe, Osmanlı sonrasında da bu bölgedeki 
önemini korumuştur. Bu sebeple Balkanlar’da en çok Türkçe eser Makedonya’da 
basılmıştır. Türk yazarlara ait çoğu şiir kitabı 250 kadar Türkçe eser yayımlanmıştır.

II. Meşrutiyet’ten günümüze Makedonya’da 20 kadar Türkçe gazete ve dergi 
çıkmıştır. Bugün de 5 kadar Türkçe yayın organı faaliyetini sürdürmektedir. 

1912’de 167 civarında olan Türkçe eğitim yapan okul günümüzde 50 kadardır.
Makedonya’da 1967’den beri Türkçe radyo, 1969’dan sonra da Türkçe televiz-

yon yayını yapılmaktadır (Özkan 2002, 37-38).

3.4. Kosova
Yugoslavya’nın parçalanmasının ardından yapılan 1991 nüfus sayımında Sır-

bistan’a bağlı Kosova’da 11 bine yakın Türkün yaşadığı açıklanmıştır. Ancak Ko-
sova Türk toplumu önderleri, Kosova’da yaşayan Türklerin 40-50 bin civarında 
olduğunu belirtmektedirler (Sarınay 1999, 161-162). Ancak Türkçe konuşanların 
sayısı 400 bine yakındır (Tunalıgil 1997, 1827) çünkü Türkçe, Yugoslavya’da sa-
dece Türklerin edebiyat ve konuşma dili değil, aynı zamanda Müslüman Boşnak-
ların ve Arnavutların da yazı ve günlük konuşma dilidir.

II. Meşrutiyet’ten itibaren Türkçe gazete ve dergi yayını yapılan ülkede on 
kadar Türkçe süreli yayın çıkarılmıştır. Bugün de 5 gazete ve dergi yayın yapmak-
tadır (Vırmiça 1999, 198-199).

Geçmişten günümüze bu topluluklar arasından divan edebiyatının bazı önemli 
şairleri, Türkçe eser veren yazarlar ve bilim adamları yetişmiştir. 1951’den beri eski 
Yugoslavya’da 160’tan fazla Türkçe kitap yayımlanmıştır (Tunalıgil 1997, 1827).

Osmanlı döneminde 16. yüzyılda Türkçe öğretime başlanan bölgede üç ana-
okulunda 11 ilköğretim okulunda, altı lise ve Priştine Filoloji Fakültesinde Türkçe 
eğitim verilmektedir (Lika 1999, 215-222; Hafız 1999, 245-250). 

1951 yılından beri resmî devlet radyo ve televizyonu Türkçe yayın yapmak-
tadır (Vırmiça 1999, 210-211).
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3.5. Romanya
Romanya’da bulunan Türkler; Anadolu, Kırım ve Gagavuz Türkleri olarak 

üç grupta toplanmaktadır. Romanya’daki Türk nüfusu, 1930 yılında 275.000 ola-
rak tespit edilmiş, ancak göçlerden ve 1940’ta Besarabya’nın Sovyetler Birliği’ne, 
güney Dobruca’nın Bulgaristan’a verilmesinden sonra bu nüfus oranı fazlasıyla 
değişmiştir. Bugün Romanya’da 50 bini Kırım Tatar, 50 bini Osmanlı Türkü ol-
mak üzere toplam 100 bin Türk yaşamaktadır (Özkan 2002, 42).

Romanya’da Türkçe, 16. yüzyıldan beri edebî dil olarak kullanılmaktadır. 
Günümüzde ise Tatar ve Türkiye Türkçesiyle yazılmış edebî ve kültürel kitaplar 
Latin alfabesiyle basılmaktadır.

Türkçe süreli yayınlar ise 1888’de başlamış, günümüze kadar sayıları 30’u 
bulmuştur (Kerim 1999, 324-325). 

Türkçe eğitim yapan okul ilk defa 1837’de Babadağ’da açılmış, ancak göç-
lerle bu bölgedeki Türk nüfusu azalınca okul 1901’de Mecidiye’ye taşınmıştır. 
1931’de Bükreş elçiliğine atanan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in çabalarıyla açı-
lan Seminer okulları, Türkçe eğitimi yeniden canlandırmıştır. 1948 yılında çıkan 
azınlık kanunu ise Türkçe okulların açılması için yasal zemini oluşturmuştur. An-
cak 1960’tan sonra Türkçe eğitim kısıtlamaya tabi tutulmuştur.

Çavuşesku yönetiminin devrilmesinin ardından, 1990’larda Bükreş ve Kös-
tence üniversitelerine bağlı Türk dili, Edebiyat ve Tarih bölümlerinde Türkoloji 
öğretimi ve çalışmaları yapılmaya başlanmıştır (Nedret Mahmut 1999, 335-347; 
Enver Mahmut 1999, 349-356). Yine aynı yıllarda Türkiye’nin Mecidiye’de açtı-
ğı Kemal Atatürk İlahiyat ve Pedagoji Lisesi faaliyete geçmiştir. 

Romanya’da 1957’de başlayan Türkçe radyo yayını bugün de devam etmek-
tedir (Kerim 1999, 333).

3.6. Irak
Türkçe, Irak’ta çok yaygın bir konuşma dili olarak yüzyıllarca kullanıldıktan 

sonra 15. yüzyılda Karakoyunlular döneminde devlet dili olarak kabul edilmiş, 
Safevî ve Osmanlı dönemlerinde ise kültür ve edebiyat hayatının en vazgeçilmez 
dili olmuştur. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından da 
azınlık dili hâline gelmiştir.

Türkçenin azınlık dili hâline geldiği dönemi takiben 1925 yılında çıkarılan 
ilk anayasa hem Arapça hem Türkçe olarak yayımlanmıştır. 1931 yılında çıkarılan 
yerli diller yasasıyla Türklerin yaşadığı bölgelerde eğitimin Türkçe olacağı ve 
mahkemelerde yargılamanın Türkçe yapılacağı belirtilmiş, ancak 1933’te anaya-
saya son şekli verilirken resmî dilin Arapça olduğu ifade edilmiştir. 1936 yılından 
itibaren de Türkçe ile ilgili haklarda gerilemeler başlamıştır. 

14 Temmuz 1958’de monarşinin devrilmesinin ardından Türkler Irak’taki üç 
asli unsurdan biri kabul edilmiş, Türkçe eğitim ve yayın serbest bırakılmıştır. 
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1970’te Komuta Konseyi, Türkçe yayımlanacak haftalık siyasi bir gazete ile 
aylık bir edebî derginin çıkmasına ve Türkmen Yazarlar Birliği’nin kurulmasına 
izin vermiştir. 

1970’te başlatılan ilköğretimde Türkçe eğitim bazı dönemlerde kesintiye uğ-
rasa da büyük ölçüde devam etmiştir. 1991’de başlayan Amerikan müdahalesi, 
Irak’ın kuzeyini fiilen merkezî yönetimin kontrolü dışına çıkarmıştır. 2003 işga-
line kadar süren bu dönemde, başta Kerkük olmak üzere Türkçe eğitim öğretim 
veren okullar ve Türkçe gazete, dergi ve radyo televizyon yayınları artık daha 
rahat bir aşamaya gelmiş görünmektedir. 

Bugün 2 milyon kadar Türkün yaşadığı bu ülkede 14. yüzyıldan beri süre-
gelen Türkçe sözlü ve yazılı bir edebiyat geleneği vardır (Özkan 2009, 89-110).

1969-1978 yılları arasında Türkiye ve Irak hükümetlerinin iş birliği ile Ker-
kük’te açılan Türk Kültür Merkezinde Latin esaslı Türk alfabesi öğretilmiştir 
(Tokatlı 1993, 347-355). Türkçenin akademik eğitimi ise Bağdat Üniversitesinde 
1973’te kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamış, 1992’de ise lisan-
süstü eğitime geçilmiştir. Amerikan işgali sonrasında şartlar değişmiş, 2004’te 
Kerkük Üniversitesinde, 2005’te Köye Üniversitesinde, 2006’da Musul Üniver-
sitesinde, 2008’de Erbil’deki Selahaddin Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü açılmıştır.

1968’de başlayan Türkçe radyo yayını bugün de devam etmekte ayrıca ma-
hallî ağızla televizyon yayını yapılmaktadır.

3.7. Suriye
Lazkiye, Basit, Bayır, Behlüliye, Kesap şehir ve nahiye merkezleri ile bu 

merkezlere bağlı 523 köyde yaşayan Suriye Türklerinin bugünkü nüfuslarının 1 
milyon veya 1,5 milyon olduğu sanılmaktadır.

Türkiye Türkçesinin konuşma dili olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı Suri-
ye’deki Türk ağızları, Hatay’daki Türkmen ağızlarına çok yakındır. 

Karacaoğlan, Âşık Ömer, Emrah gibi saz şairlerinin eserlerinde sürekli anı-
lan Halep başta olmak üzere Suriye’nin pek çok yerinde Seyyit Nesimî gibi çok 
önemli Türk şairlerinin mezarı ve derin izleri vardır. Ancak günümüzde Suriye’de, 
Türkçe konuşma dili olarak kalmış, yazılı bir edebiyat gelişmemiştir. 

Son yıllarda Halep Üniversitesinde bir Türkçe bölümü açılmıştır.
Türkçe çıkan süreli yayınlar ise 1922’den 1937’ye kadar bu ülkede sürgün-

de bulunan Refik Halit’in de katkılarıyla renklendirdiği Doğru Yol ve Vahdet’tir 
(Orhonlu 1976, 1137-1139).

4. Türkiye Türkçesinin göçmen dili olarak kullanıldığı ülke ve bölgeler
Türkiye, daha çok göç alan bir ülke olarak bilinir. Ancak tarihin değişik dö-

nemlerinde Türkiye’den de iş bulmak için ya da başka sebeplerle birçok ülke veya 
bölgeye göç ederek yerleşenler bulunmaktadır.
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 4.1. Eski Sovyetler Birliği’nde Türkiye Türkçesi
18. ve 19. yüzyıllarda Anadolu’nun doğusundan Karadeniz’in doğusu ve ku-

zeyine göç eden Ahıskalılar ve Urumlar, Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği dö-
nemlerinde Türkiye Türkçesi ağızlarını kullanmaya devam etmiş topluluklardır.

4.1.1. Ahıskalılar
Anadolu kökenli Karapapak, Kürt, Türkmen ve Hemşin Türklerinin sürgün 

veya göç yoluyla geldikleri Gürcistan’ın Ahıska veya Mesketya bölgesinde ka-
rışıp kaynaşmasıyla meydana gelen bu Türk topluluğunun Doğu Anadolu’daki 
Türklerden herhangi bir etnik farkları veya ağız ayrı lıkları yoktur (Wimburs-Wix-
man 1987, 151).

15 Kasım 1944’te Alman birliklerinin Kafkaslar üzerinden Sovyet toprakla-
rına girecekleri bahanesiyle bu bölgede yaşayan Türkler birkaç gün içinde başta 
Özbekistan olmak üzere Sovyetler Birliği’nin dört bir yanına sürülmüşlerdir.

1989 nüfus sayımına göre Ahıska Türklerinin nüfusu ve yaşadıkları ülkeler 
şöyledir:

Ülke: Nüfus: Oranı %:
Özbekistan 106.200 51,1
Kazakistan 49.266 23,76
Kırgızistan 21.266 10,27
Azerbaycan 17.705 8,54
Rusya  9.921 4,78
Gürcistan 1.372 0,66
Diğer 1.566 0,75
Toplam 207.364 
Günümüzde nüfusu 350 bini aştığı sanılan Ahıska Türklerinin, sürgünün 50. 

yılında dağıldıkları ülkeler ve bu ülkelerdeki nüfuslarının şu şekilde değiştiği sa-
nılmaktadır: Azerbaycan: 135 bin, Kazakistan: 105 bin, Kırgızistan: 35 bin, Öz-
bekistan: 10 bin, Rusya Federasyonu: 65 bin, Türkiye: 2000 (Özkan 2002, 151).

Eski Sovyetler Birliği kayıtları da dâhil olmak üzere bütün kaynaklar Ahıska 
Türklerinin Türkiye Türkçesi kullandıklarında ittifak hâlindedir. Ahıskalılar çok 
dağınık bir şekilde yaşamalarına rağmen 1989 yılı tespitlerine göre kendi ana dil-
lerini % 91 oranında korumuşlardır. İkinci dil olarak Rusça kullananlar % 40,2, 
diğer dilleri kullananlar ise % 30,6 olarak açıklanmıştır (Özkan 1997, 201).

Ahıskalılar arasında sözlü kültür ve edebiyat geleneği çok canlıdır. Ancak ya-
zılı edebiyat çok sınırlı kalmıştır. Ahıska ağzıyla hiç eğitim öğretim yapılamamış, 
belli dönemlerde eğitim öğretim dili olarak Azerbaycan Türkçesi kullanılmıştır. 
Türkiye’de çıkan Bizim Ahıska dergisinde Türkiye Türkçesi kullanılmakta, diğer 
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ülkelerde de Ahıskalıların çıkardığı dergi, kitap ve gazetelerde genellikle ülkenin 
resmî dili ile yayın yapılmaktadır. Ahıska ağzıyla sadece sözlü kültür verimleri ve 
bazı şiirler yayımlanmaktadır.

4.1.2. Urumlar
Urum etnik adıyla birden çok sosyal grup bulunmaktadır. 18. yüzyılın ikinci 

yarısında ve 19. yüzyılda Gürcistan’daki madenlerde çalışmak için Türkiye’den 
göçen Urumlar, bugün dağınık bir vaziyette bulunmaktadır. Bir bölümü Abhaz-
ya Özerk Cumhuriyeti’nde ve Ermenistan’da, diğer bir kısmı Abhazya ve Kuban 
bölgeleriyle Azak Denizi kıyısında bulunan Canov / Azov bölgelerinde yaşa-
maktadır. Daha sonra Ukrayna’ya bağlı Donetsi bölgesine de yerleşmişlerdir.

Ortodoks Hristiyan olmasına rağmen Türkçe ve Yunanca kullanan bu toplu-
luğun kökeni hakkında birbirinden farklı iddialar vardır. Zaten Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasından sonra Urumlar arasında da kimlikleri konusunda arayışlar 
başlamıştır. 

Resmî rakamlara göre nüfusları 90.000’dir. Ancak kendileri gerçek nüfus-
larının 200.000 civarında olduğunu söylemektedir (Özkan 1997, 200). 

Son dönemlerde bazı Urumlar Yunanca bilmelerinin de sağladığı kolaylıkla 
AB ülkesi olan Yunanistan üzerinden Batı Avrupa’ya göç etmeye başlamış ve bu 
sebeple sayıları hızla azalmıştır. 

Son yıllarda Urumlara ait sözlü kültür ürünleri toplanmış, söz varlıkları ise 
Ukraynalı Türkolog Garkavets tarafından bir araya getirilmiştir. 

4.1.3. Anadolu Ermenileri ve Karamanlılar 
Anadolu’nun eski yerleşiklerinden Ermeniler, binlerce yıl Türklerle iç içe ya-

şadıktan sonra 20. yüzyılın başlarında tehcirle veya gönüllü göçle Türkiye sınırları 
dışına çıkmış ve dünyanın değişik ülke ve bölgelerinde yaşamaya başlamışlardır. 
Anadolu’da yaşayan Ermenilerin büyük bir bölümünün ana dili Türkiye Türkçesi 
olmasa bile birinci dil olarak hayatın her alanında Türkçe kullanmaktaydılar. Ba-
zıları yaşadıkları bölgenin ağzıyla konuşurken geri kalanların büyük bir bölümü 
standart dile vâkıftı. Ayrıca Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak ortaya koydukları 
ve Türkiye dışında da sürdürdükleri zengin bir yazılı literatürleri bulunmaktaydı 
(Özkan 2007, 401-416).

Mübadele anlaşmasıyla 1920’li yıllarda Türkiye’den Yunanistan’a göçen Ka-
ramanlılar da Türkiye Türkçesini birinci dil olarak hayatın her alanında kullanan 
ve hem Anadolu ağızlarını konuşma dili olarak kullanan hem de Grek alfabesiyle 
kitap yayımlayan bir sosyal gruptu (Anzerlioğlu 2003, 174-186).

Her iki toplumda da göç sonrası birinci kuşağın büyük bir bölümü Türkiye 
Türkçesini kullanmaya devam etmişlerdir. Ancak daha sonraki kuşakların Türki-
ye Türkçesiyle münasebeti giderek azalmaya başlamıştır. Bugün artık bu gruplar 
için Türkiye Türkçesi Anadolu’ya ait bir hatıra olarak görülmeye başlanmıştır.
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4.2. AB ülkelerinde Türkiye Türkçesi
20. yüzyılın ortalarında çalışmak için Batı Avrupa’ya göç eden Türklerin 

önemli bir bölümü artık bu ülkelerde yerleşik hâle gelmişlerdir. 2000’li yılla-
rın başlarında Türkiye’den dünyanın değişik merkezlerine göçmen olarak giden 
Türklerin genel görünümü şöyledir:

Ülke: Nüfus: Diğer Türkler:
Almanya 2.300.000
Hollânda 280.000 Irak ve İran Türkleri  8.000
Fransa 305.300
Avusturya 140.000
Belçika 130.000 Irak ve İran Türkleri  5.000
İsviçre 80.000
İngiltere 80.000 Kıbrıs Türkleri 50.000
İsveç 50.000
Danimarka 45.000
Norveç 10.000
İtalya 15.000
Finlandiya 3.500
İspanya 848
ABD 130.000  Kırım-Türkistan-Kafkasya İran T. 110.000
Kanada 35.000
Avustralya 120.000
Suudi Arabistan  120.000
Libya 6.000
Kuveyt 3.300
İsrail 30.000
Rusya Federasyonu  30.000
Azerbaycan 5.000
Gürcistan 1.200
Kazakistan 7.000
Türkmenistan 5.000
Özbekistan 3.700
Kırgızistan  2.200
Toplam 3.391.359 166.000 (Tütüncü 2002, 799-800)
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1999 verileriyle Avrupa Birliği’nde yaşayan 3,4 milyon Türk vatandaşının 
sayısı, Lüksemburg’un toplam nüfusunun yedi katıdır. Bu rakam, İrlanda nüfu-
sunun beşte dördünün üzerinde, Danimarka ve Finlandiya nüfusunun yarısından 
fazla ve ayrıca Avusturya, Yunanistan, Portekiz ve İsveç gibi ülkelerin nüfusla-
rının yaklaşık üçte birine eşittir. AB ülkelerindeki sayıya İsviçre’de yaşayan 80 
bin civarındaki Türk eklendiğinde Avrupa ülkelerindeki Türklerin sayısı daha 
da artmaktadır. Bu rakama AB üyesi Yunanistan’ın Batı Trakyalı Türk kökenli 
vatandaşları, Türkçeyi ana dili olarak kullanan Karamanlılar ve Kıbrıslı Türkler 
dâhil değildir. AB ülkelerindeki en büyük Türk nüfusu % 70’in üstündeki payıyla 
Federal Almanya’da bulunmaktadır.

Almanya’daki Türkleri, yaklaşık % 9 ile Hollanda’da yaşayan Türkler, % 8,7 
ile Fransa’daki Türkler ve % 4,4 ile Avusturya’daki Türkler takip etmektedir. Söz 
konusu dört ülke AB sınırları içinde yaşayan Türk nüfusun yaklaşık % 93’ünü 
barındırmaktadır. Türkler, nüfus açısından sayıca büyüklüklerinin yanı sıra, göç 
tarihlerinde kamuoyu tarafından hak ettiği ölçüde takdir edilmeyen bir de ekono-
mik güç oluşturmuşlardır.

Türklerin büyük bir bölümünün günlük hayatta Türkçe konuştuğu Alman-
ya’da yaşayan Türk yazarlardan bazıları artık Almanca yazmaya yönelmiş du-
rumdadır, diğer bir bölümü ise hem Türkçe hem Almanca eser vermektedirler 
(Kuruyazıcı 2001, 3-24).

Eğitimli yazarlar arasında Almanca yazma eğilimi artmış olmakla birlikte 
âşıklık geleneğini ve halk kültürünü temsil eden şair ve sanatçılar arasında Türkçe 
yazıp söyleme arzusu kuvvetlidir. Bu kültür alanında kullanılan dil, içinde bulu-
nulan sosyal şartların da zorlamasıyla Almanca ile Türkçenin değişik düzeylerde 
karıştığı karma bir yapıya dönüşmüştür (Öztürk 2001, 23-27, 35-39).

Almanya’da ortaya çıkan bu dil ve kültür görünümü, başta Hollanda, Fransa 
ve Belçika olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerine de yansımış durumdadır.

5. Ortak kültür dili olarak Türkiye Türkçesi
Türkiye Türkçesi, 13. yüzyıldan beri Türkiye sınırları içinde kesintisiz bir 

şekilde devlet, eğitim, kültür ve edebiyat dili olarak kullanılmış ve diğer Türk 
dili kollarına göre pek çok bakımdan önemli mesafeler katetmiştir. Hatta sırf bu 
sebeple 20. yüzyılın başlarından itibaren Türkçe deyince pek çok yerde Türkiye 
Türkçesi akla gelmiştir. 

Bu sebeple, ana dili Türkiye Türkçesi olmadığı hâlde, Finlandiya Tatar Türk-
leri, Avrupa ülkelerine göç eden Kırım, Özbekistan, Afganistan Türkleri eserlerini 
Türkiye Türkçesiyle vermeyi tercih etmişlerdir. Hatta bazı İranlı Azeri Türkleri de 
Türkiye’deki edebî hareketleri yakından izlemiştir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra gündeme gelen ‘Ortak Türkçe’ 
olarak da hep Türkiye Türkçesi düşünülmüştür. Özellikle son yıllarda yaşanan 
sosyal ve kültürel yakınlaşma bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde ve özerk bölge-
lerinde Türkiye Türkçesini bilenlerin ve kullananların sayısını artırmıştır.



316 Türkiye Türkçesinin Yayılma Alanları

6. Sonuç
Türkiye Türkçesi; Türkiye, KKTC ve Gagavuz Yeri’nde resmî dil; Bulgaris-

tan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Romanya, Irak, Suriye gibi ülkelerde ağız 
ve azınlık dili, yer yer eğitim öğretim dili ve basın yayın dili; AB ülkelerinde, 
Rusya’da ve ABD başta olmak üzere uzak yakın pek çok ülkede göçmen dili; 
Türk cumhuriyetlerinde ve özerk Türk bölgelerinde ortak kültür dili olarak kul-
lanılmaktadır. 

Özellikle son yıllarda popüler kültürün etkisiyle ve iş bulma, iş birliği yapma 
gibi amaçlarla Türkiye Türkçesi öğrenenlerin sayısı artmaktadır. 

Ancak Osmanlı döneminde 20 milyon km2’yi aşkın bir genişliğe yayılmış 
olan Türkçe, Mısır ve kuzey Afrika ülkeleri, Macaristan, Arnavutluk gibi pek çok 
yerde de unutulmuştur. Bütün bunlara rağmen Türkiye Türkçesi eski Osmanlı 
coğrafyasının ‘lingua francası’, yani ortak dili olduğu gibi, Türk cumhuriyetleri-
nin ve çağdaş Türk boy ve topluluklarının, hatta tarihî, siyasi ve kültürel hinter-
landının ortak kültür dili olmaya adaydır. Yeter ki bunu gerçekleştirecek kültürel, 
ekonomik canlılık ve siyasi irade bulunsun.
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GREGORYEN KIPÇAK TÜRKÇESİNİN YAYILMA ALANLARI

Abdulkadir ÖZTÜRK*

Giriş
İslam kaynaklarında Kıpçak, Batı kaynaklarında Kuman (Koman) ve Rus 

vakayinamelerinde Polovets (Poloves) adıyla geçen etnik tanımlamaların tamamı 
tek ve aynı halkı göstermektedir (Ahincanov 2009, 17-18). Arap ve Pers literatü-
ründe “Kıpçak” etnik adı ilk defa 8. yüzyılda ortaya çıkmıştır (Ahincanov 2009, 
21). Kıpçaklar, 4. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Orta Asya’dan Karadeniz’in ku-
zeyine, Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ya büyük gruplar hâlinde gelen Türk boyları 
arasında önemli bir yere sahiptir (Özkan 1997, 26). Kıpçak adının zikredildiği en 
eski ifadelere, Merkezî Moğolistan’da Selenge Nehri’nin güneyinde, Ramstedt 
tarafından 1909 yılında ortaya çıkarılan ve 8. yüzyıla ait kaya kitabeleri olan Şine 
Usu Yazıtı’nda rastlanmaktadır (Ahincanov 2009, 44). 

Daha önceki dönemlere ait kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Kıpçakların 
erken etnik tarihiyle ilgili farklı görüşler de ortaya atılmaktadır. 

10. yüzyılda Çin’in kuzeyinde hâkimiyetlerini güçlendiren Kıtaylar, bazı 
Türk kavimlerinin yanı sıra Kıpçakları da yaşadıkları bölgeden (Kazakistan ve 
Moğolistan’ın bir bölümü) göç etmeye mecbur bırakmışlardır. Kıpçaklar 11. yüz-
yılın başlarında Yayık Nehri’nin kuzeyinde İdil Nehri boyunca ilerleyerek Ural 
Dağları’nı aşmış ve Kama-İdil bölgesine ulaşmışlardır. Aşağı İdil boyuna girerek 
Hazarların hâkimiyetine son vermiş; Peçenek ve Uzlardan boşalan yerleri işgal 
ederek Kuzey Kafkasya’ya, Aşağı Don ve Dnyepr bölgesine yerleşmişlerdir (Ku-
rat 1992, 72).

12. yüzyılın başlarında Ruslar, Kumanları ağır bir yenilgiye uğratınca dağılan 
Kumanlar, yerlerini doğudan gelen Kıpçaklara bırakmışlardır. Kıpçak adı altında 
birleşen bu Türk kavimler geniş bir sahayı işgal ettikleri hâlde siyasi bir birlik 
olarak ortaya çıkamamışlar, bir Kıpçak devleti kuramamışlardır. Orta Asya’dan 
Tuna boylarına kadar yayılan Kıpçakların Orta Asya’daki hâkimiyeti Cengiz’e 
kadar devam etmiş, yayıldıkları ve hâkim oldukları diğer bölgelerdeki hüküm-
ranlıklarına yine Moğol akınları son vermiştir (Vural-Toparlı, 1). Moğol baskıları 
neticesinde dağılan Kıpçakların Mısır’a kadar gittikleri görülmektedir. Ancak 13. 

*  Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.



320 Gregoryen Kıpçak Türkçesinin Yayılma Alanları

ve 14. yüzyıllarda Mısır’a gitmelerinin sebebi olarak zaruret zamanlarında pek 
çok Kıpçak çocuğunun köle olarak satılması gösterilebilir (Vural-Toparlı, 1). 

Bunun yanı sıra Karadeniz’in kuzeyinden Doğu Avrupa’ya göç eden Kıpçak-
lar, “Kıpçak Bozkırı” olarak da adlandırılan Deşt-i Kıpçak’ta; bugünkü Ukrayna, 
Moldova, Rusya’nın bir kısmı ve Romanya’nın bir kısmını kaplayan çok geniş bir 
alanda varlıklarını devam ettirmişlerdir (Altınkaynak 2008, 73).

Tarih boyunca çeşitli sebeplere bağlı olarak birçok Türk ve yabancı kavim-
lerle ilişkileri olan Kıpçak Türkleri, yerleştikleri sahalardaki etnik unsurlarla ka-
rışıp kolonize bir toplum olarak varlıklarını daima sürdürmüşler ve pek çok millî 
kimliğin ortaya çıkmasında da rol oynamışlardır. Buna en iyi örnek olarak; Kaf-
kasya’da, Gregoryen Ermeni kimliğinin oluşmasındaki etkileri gösterilebilir.

Kıpçakların bir kısmı Rusların, Macarların, Kafkas halklarının ve hatta 
Arapların arasında eriyip gitmişlerdir. Hatta Mısır’da kalan son Kıpçak azınlık da 
Mehmet Ali Paşa yönetimi tarafından yok edilmiştir. Polonya, Romanya, Ukrayna 
coğrafyasında pek çok Kıpçak, yerli halk arasına karışmış; Doğu Avrupa’da azım-
sanamayacak oranda Kıpçak nüfus II. Dünya savaşına kadar varlığını korumuştur 
( Kutalmış 2003, 67).

Bugünkü Kırgız-İçkilik, Türkmen-Salur, Özbek, Altay-Teleüt, Başkurt ve 
Kazak-Ortacüz boy ve kabilelerinde Kıpçak adını taşıyan topluluklar bulunmak-
tadır (Özkan 1997, 32).

Kıpçak Türkçesinin tarihî seyri
Orta Türkçenin kuzey-batı kolunu, Kuman-Kıpçak boylarına mensup Türk-

lerin konuşma dili olan Kıpçakça oluşturur (Akar 2005, 225). Kıpçak Türkçesi; 
Deşt-i Kıpçak’ta, Güney Rusya’da, Kırım’da, Mısır ve Suriye’de ayrıca Orta As-
ya’nın batı bölgelerinde yaşayan göçebe Kıpçak Türklerinin dilidir. 

Kıpçaklar, kendilerinden önce Doğu Karadeniz’e göç eden kavimleri de bün-
yelerinde toplayarak Batı Türkçesinin merkez kanadını teşkil etmişlerdir. Buna 
rağmen Kıpçak Türkçesi gelişmesini, asıl yurdundan çok uzakta 13. yüzyıldan 
16. yüzyıla kadar Suriye ve Mısır’da hüküm süren Memlûklar devleti zamanında 
meydana getirmiştir. Memlûklular devrinde devlet yönetiminde Kıpçakların ol-
ması dolayısıyla, Türkçenin önemi artmış ve Türkçe eserler meydana getirilmiştir 
(Özgür 1994, 1).

Kıpçak-Kuman Türklerinin Orta İdil’e Bulgar topraklarına kadar geldikleri 
ve buradaki İdil Bulgar halkı ile kaynaşarak, bu sahanın bütünüyle Kıpçaklaşma-
sında büyük rol oynadıkları görülmektedir. Ayrıca, bu sahada Bulgar Türkçesine 
karşılık Kıpçak Türkçesinin nüfuz kazandığı ve yaygınlaştığı görülür (Özyetgin 
2006, 8-9).

Kıpçaklar sadece Balkanlarda değil, Kafkasya’da da sahanın Türkleşme-
sinde önemli roller üstlenmiştir. Bugün hâlâ Balkan, Doğu Avrupa ve Kafkasya 
coğrafyasında Kıpçak varlığından söz edilmekte, Kıpçak izlerini taşıyan eserler 
canlılığını korumaktadır.
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Kıpçakların bu geniş sahalara yayılmaları, tarihî Kıpçak Türkçesinin birden 
çok kolda, birbirinden uzak coğrafyalarda, farklı dil ve kültür çevrelerinde gelişme-
sine neden olmuştur. Tarihî Kıpçak Türkçesi 13.-16. yüzyıllar arasında Güney Rus-
ya steplerinde ve Ön Asya’da, yani Mısır-Suriye bölgesinde konuşulan ve yazılan 
bir yazı dili olmuştur. Bu muhitlerin başında Deşt-i Kıpçak olarak adlandırılan coğ-
rafyada Altın Ordu Devleti etrafında şekillenen Kıpçak Türk yazı dili gelmektedir. 
Buradaki yazı dili geleneğine, Kıpçaklarla kavim adı olarak tarihte birlikte anılan 
Kumanlar ve onların konuştukları Kuman Türkçesi de dâhil edilmektedir (Özyetgin 
2006, 10).

Öte yandan Kuman-Kıpçak Türkçesine ait bugün elimizde son derece az belge 
vardır. Kıpçak sahasında Kumancayı karakterize eden en önemli eser bir tür sözlük 
olan Codex Cumânicus’tur (Özyetgin 2006, 10). Codex Cumânicus’un dil sahasına 
giren bölgeler arasında Volga (İdil) ırmağı boyları ile Karadeniz’in ve Kafkasların 
kuzeyinde yaşamakta olan Türk boyları yer almaktadır. Codex Cumânicus’un dili 
olan Kıpçak Türkçesi yalnızca çeşitli Türk boylarının anladığı ortak bir dil değil, 
Karadeniz’in kuzeyinde, Kırım’da ve Kafkasların kuzeyinde yaşamakta olan çeşitli 
kavim ve milletlerin de ortak anlaşma dili olduğu anlaşılmaktadır (Tavkul 2003, 
46).

Altın Ordu çevresinde, Harezm yazı dili geleneğinin tesiriyle, Kıpçak lehçesi 
temelinde şekillenen yazı dilinde verilmiş, günümüze kadar gelen birkaç önemli 
edebî eser mevcuttur. Yine Kıpçak özellikli bir yazı diliyle kaleme alınmış o devre 
ait resmî devlet belgeleri, diplomatik mektuplar, yarlık ve bitikler vardır. Genel ola-
rak bakıldığında bu dönemden bize kalan eser sayısı son derece azdır. Bu sebeple 
tüm bu belgelerin devrin Kıpçak Türkçesi hakkında bize bilgi verdiği için önemi 
büyüktür. Altın Orda Hanlığının yıkılmasıyla Kazan ve Kırım Hanlıklarında Altın 
Orda-Kıpçak yazı dili bir süre devam etmiş, ancak 1475’te Kırım’ın Osmanlılara 
ilhakı, 1552’de Kazan’ın Ruslar tarafından işgali ile Tarihî Kıpçak Türk yazı dilinin 
gelişme süreci bu coğrafyada son bulmuştur. Kıpçak Türkçesinin Ön Asya’daki bir 
diğer kolunu Memluk-Kıpçak Türkçesi oluşturmaktadır. Bu sahada edebî eserlerin 
yanı sıra sözlük ve gramerlerin de verilmiş olması Türk dili tarihi için önemlidir 
(Özyetgin 2006, 10).

Tarihi Kıpçak Türkçesinin geç dönemdeki bir başka kolu da dönemin (15.-17. 
yy) bir tür karma dili olan Gregoryen Kıpçak Türkçesidir. Ermeni alfabesiyle yazıya 
geçirilmiştir. Gregoryen Kıpçak Türkçesi 17. yüzyıldan itibaren Slav dilleri içinde 
eriyip gitmiş, ardında zengin bir eser külliyatı bırakmıştır (Özyetgin 2006, 11-12).

Ermeniler ve Gregoryenlik meselesi
Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmeden önce Part kültürünün, Ermeni top-

lumu üzerindeki etkisi Sasaniler ile Ermeniler arasında müşterek bir din olan Zer-
düştlükten kaynaklanmaktaydı. Ermeni Kralı Tridat’ın Hristiyanlığı kabul etme-
siyle Kirkor/Gregoire, eski tapınakları yıktırmış ve Kayseri Metropolitliğine gi-
derek dinî önder makamında bulunan Leons tarafından Ermenistan’ın baş ruhanî 
reisi olarak kutsanmıştır (Kılıç 2010, 253). 
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Ermenilerde dinî liderlik, Kirkor ile başlayacak ve onun ailesinden gelenlerle 
devam edecekti (Kılıç 2010, 255). 

Günümüze kadar süregelen “Gregoryen ” ve “Gregoryenlik” adı, Ermenilere 
Hristiyanlığı getirerek Zerdüştlükten kurtaran ve Ermenilerin bir arada tek bir 
çatı altında toplanmasının temellerini atan böylece Ermeni kilisesini, millî kilise 
hâline getiren Kirkor/Gregoire isimli Katoğikos’tan alınmıştır.

Ermeni Kilisesi, bağlı bulunduğu Kalkedon’a; Greklere ve Romalılara karşı 
ulusal ve dinî bağımsızlıklarını korumaları için karşı çıkmıştır. Bu durum, Ermeni 
Kilisesi etrafında oluşan Gregoryen Hristiyanlığın daha da şekillenmesine sebep 
olduğu gibi dinî kültür otonomisine kavuşmasını da sağlamıştır (Kılıç 2010, 260).

Bu arada Ermeni alfabesi olmadığından kendi dillerinde yazılmış İncil ve 
ayin usullerinden mahrum idiler.1 Alfabeden ve yazılı edebiyattan mahrum ol-
mayı kilisenin mevcudiyeti ve bağımsızlığı için bir engel olarak gören Ermeni 
din adamlarınca, artık kendilerine has bir alfabenin icadı zaruri hâle gelmişti. 4. 
yüzyılın sonlarına doğru (392-405 yılları arası) papaz Mesrop (Maschtotoz) tara-
fından “Danyel Alfabesi” ıslah edilerek, Ermenilerin dinî ve etnik yapısına uygun, 
36 harf ihtiva eden ve daha sonra da 2 harf ilave edilecek olan Ermeni Alfabesi 
meydana getirilmiştir. Grekçe ve Süryaniceyi reddederek bütün dinî kutlamalarda 
icat ettikleri Ermeni alfabesini kullanarak, dinî metinleri Ermeniceye çevirmişler 
ve oluşturdukları daimî takvimle de bütün dinî meselelerini kendi kültür dairesin-
ce kutlama imkânı bulmuşlardır (Kılıç 2010, 257).

Kıpçak-Ermeni ilişkileri ve Kıpçakların Gregoryenliği benimsemesi
Türklerle Ermenilerin tarihî ilişkileri sanıldığından daha eskilere gitmekte-

dir. 3. yüzyılın sonlarında Kafkasya’da İran’a başkaldıran Ermeniler, mücadeleyi 
kaybetmek üzere iken, bu topraklara yeni yerleşmekte olan Kıpçaklardan yardım 
istemişler ve onların desteğiyle I. Hozroy’un liderliğinde bağımsızlıklarını kazan-
mışlardır. Ancak 297 yılında Roma İmparatoru Diojletianus, Ermenistan’ı yakıp 
yıkmıştır (Özkan 2007, 403). Göçebe yaşam tarzı içerisinde geniş alanlara dağılan 
Kıpçaklar, Ermenilerle ilk temaslarını bu şekilde kurmuş oluyorlardı. Ermeniler 
arasına yerleşen ve Ermenistan’da yaşamaya devam eden küçük Kıpçak grupları 
Gregoryenliği benimsemişlerdir.

11. yüzyıla gelindiğinde Gürcüler ve Ermenilerle yakın ilişkiler kuran Kıp-
çaklar, bölgedeki siyasi ve sosyal dengeler üzerinde etkili olmuşlardır. Hristiyan-
lığı kabul eden Kıpçakların bir bölümü Gürcü Ortodoks Kilisesi’ne bir bölümü de 
Ermeni Gregoryen Kilisesi’ne bağlanmıştır.

Birlikte yaşayan Ermenilerle Kıpçaklar dil ve kültür üzerinde birbirlerini et-
kilemişlerdir. Şöyle ki; Kıpçakların zamanla Hristiyanlaştıkları hatta Gregoryen 
mezhebini kabul ettikleri, yaptıkları evliliklerle de Ermenilere iyice karıştıkları 
görülmektedir (Kutalmış 2004, 37-38).

1 Ermeni alfabesi meydana getirilmeden önce İncil ve ayinler, Grekçe veya Süryanice 
okunmaktaydı.
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Selçukluların 1064 yılında Ani’yi fethetmeleri üzerine Ermeniler, Karade-
niz’in kuzeyine özellikle Kırım’a göç ederek Kıpçaklar ile ticari ilişkiler yaşa-
mışlardır. Batı Lehistan’a yapılan Ermeni göçünün ilk dalgası, yaklaşık 400 aile 
ile gerçekleşmiştir. Bunlar Kırım ve Basarabya’dan gelen Kıpçak asıllı Ermeni-
lerdir. Daha sonraları, 15. yüzyılın sonunda Osmanlı Türklerinin Kefe şehrini ele 
geçirmeleri ile birlikte (1475 yılında) buraya kolonizasyon akınları da eklenmiş-
tir. Kefe’li “Ermeniler” kütleler hâlinde Kefe şehrini terk ederek Ukrayna’nın 
Podolya ve Galiçya bölgelerinde yaşayan dindaşlarının yanına göç etmişlerdir. 
Günümüzde bu Ermeni kolonistleri artık Türk dilli olmaktan çıkmışlardır; onlar 
artık diğer yerli ahali gibi Ukraynaca, Rusça ve Lehçe konuşmaya başlamışlardır 
(Aynakulova 2007, 22).

Gregoryen mezhebini seçen Kıpçaklar Ermeniceyi bilmiyordu, daha sonra, 
siyasallaşan Ermeni kimliği ile kendilerini Ermenileştirmişlerdi. Gregoryen mez-
hebini benimsemiş Kıpçakların Ermeni alfabesi ile meydana getirdikleri yazılı 
mirasları vardır. Ermeni veya Hayk kavminden olduğu söylenen Deşt-i Kıpçak 
coğrafyasında yaşayan ve Ermeni alfabesini kullanan halk, etnik ve genetik ola-
rak Türk olup, Kıpçakların bakiyeleridir. Yani Ermeni Kıpçak kavramı yüklenen 
ve bu dili konuşan halk, Gregoryen mezhebini seçmiş Kıpçak Türkleridir (Altın-
kaynak 2007).

Sosyolengüistik açıdan ilginç bir örnek olan bu Ermeniler, kendi dilleri olan 
Ermeniceyi bilmeyen, yazıda, ibadette, ticarette ve diğer alanlarda Kıpçakçayı 
kullanan kişiler olmuşlardır. Öncelikle bu dil yadigârlarını kaleme alanların ger-
çekten Ermeni Gregoryen mezhebine intisap eden ve Ermeni harflerini benimse-
yen Kıpçak Türkleri mi, yoksa Kıpçak dilini kilise ve yazı dili olarak kabul eden 
Ermeniler mi olduğu bir problem olarak görünmektedir. Ermeni kilisesi milli bir 
kilise olduğu için bu kiliseye intisap etmiş olan Türkler de muhtemelen Ermeni 
olarak algılanmış olabilir (Çengel Kasapoğlu 2007, 77-78).

Gregoryen Kıpçak Türkçesi
Ermeni Bogratlılar Devleti yıkılmış ve Ermeniler gruplar hâlinde Batı’ya 

özellikle Kırım’a göç etmişlerdir. Kırım’da Kefe şehrinde yoğunlaşan Ermeniler, 
Osmanlı’nın Kırım’ı ilhakına kadar burada yaşamışlardır. Osmanlı’nın Kırım’ı 
ele geçirmesiyle birlikte Ermeniler buradan Doğu Avrupa’ya Lehistan toprakları-
na I. Leos’un daveti üzerine göç etmişlerdir.

11. yüzyıldan itibaren Deşt-i Kıpçak’ta birlikte yaşayan Ermeni ve Kıpçak-
lar, 13. yüzyılla birlikte kendi aralarında yakın ilişkiler kurmuşlar ve ticaret, zana-
at gibi kazanç alanlarında birlikte yer almışlardır (Kutalmış 2004, 38).

Kıpçak Türkçesi kullanan Ermenilerin bir bölümü 1280 yılından itibaren 
Ukrayna’nın batısında yer alan Kamenets ve Podolsk şehirlerine yerleşmişler ve 
daha sonra Polonya Ermenileri olarak tanınmışlardır. Kamenets-Podolsk veya Po-
lonya Ermeni cemaati, 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türkçe konuşmuş ve yazılı 
eserlerini Ermeni harfleriyle Türkçe olarak vermiştir (Özkan 2007, 405).
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Gregoryen Kıpçak Türkçesi, dilin yazı öncesi dönemi, yazı dilinin orta-
ya çıkışı ve dilin kaybolması olarak tarihî gelişimini üç aşamada tamamlamış-
tır. Gregoryen Kıpçak Türkçesi, 16. ve 17. yüzyıllarda Kamenetsk-Podolsk ve 
Lvov’da yazılan Ermenice eserlerden bilinmektedir. Bu dilin yazı öncesi dönemi 
13. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılı kapsamaktadır. Bu dönemde Ermenilerle iliş-
kilerini ilerleten Kıpçaklar, dinî etkileşimini tamamlamış, Gregoryen mezhebini 
kabul etmişlerdi. Dinî metinleri okuyamıyorlar, anlayamıyorlardı. Bu yüzden de 
yazı diline ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Yazı dili olarak ortaya çıkışı ise 16. 
yüzyıl ve 17. yüzyılın ilk yarısını kapsar. Gregoryen Kıpçak Türkçesi yazı dilinin 
beşiği 1520-1530 yılları arasında Lvov olmuştur. 1521’de cemaatin kançilarya2 
işleri Ermenilerden Gregoryen Kıpçaklara geçmiştir. 1519’da Kral I. Sigizmund 
tarafından onaylanan Lvov Ermeni kanunlar mecmuasının 1528’de Gregoryen 
Kıpçak Türkçesine tercümesi yapılmıştır. Daha sonra Polonya Vakayinamesi ve 
Viyana Vakayinamesi Gregoryen Kıpçak Türkçesiyle yazılmıştır.

16. yüzyılın ilk çeyreğinde Kırım’daki Gregoryen Kıpçakların ve buradan 
çıkan göçmenlerin yazısı olmayan ağzı, kendine yapı olarak yakın olan Kırım 
Tatarcasından ayrılmış ve bağımsız yazı dili olarak Gregoryen Kıpçak Türkçesine 
geçmiştir (Daşkeviç 1983, 99).

Gregoryen Kıpçak Türkçesi dil özellikleri açısından Tatar diyalektlerinden 
olan Karaimce, Urum ve Kırım Tatarcasıyla büyük bir benzerlik göstermektedir. 
1521-1669 yıllarında Ermeni alfabesiyle, fakat Kıpçak dilinde düzenlenmiş ve 
günümüze kadar ulaşmış olan 112 yazılı eser yaklaşık 25-30 bin sayfaya ulaş-
maktadır (Aynakulova 2007, 22). Bu eserler, tarih, edebiyat, din, felsefe, doğa 
bilimleri ve ziraatçılık alanlarında önemli bir mirastır (Chirli 2005, 11).

Sözünü ettiğimiz eserler Kiev’de (28 adet mahkeme defteri), Lvov’da (1 
sözlük ve 26 farklı belge), Erivan’da (9 elyazması), St.-Petersburg’da (1 sözlük, 
velilerin yaşamlarını anlatan 1 kitap, 1 Zebur), Viyana’da (3 sözlük, 13 elyazma-
sı), Venedik’te (10 el yazması), Krakov, Varşova ve Vrotslav’da (11 elyazması), 
Paris’te (4 elyazması), Gerl’de (1 Zebur), Leiden’de (1 dua kitabı) incelenmeyi 
bekleyen Kıpçak dil yadigârlarıdır. Bu eserler Viyana Milli Kütüphanesi, Ma-
tenadaran Eski Elyazmalar Enstitüsü, Lehistan-Varşova Arşivi gibi Avusturya, 
Hollanda, İtalya, Romanya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Ermenistan olmak üzere 
dünyanın pek çok çeşitli ülke ve kütüphanelerinde muhafaza edilmektedir (Ayna-
kulova 2007, 22).

Gregoryen Kıpçak Türkçesiyle yazılmış elyazmaları ve yayınlar; dilin ve 
kolonilerin kaybolmalarıyla zamanla yok olmuştur. Kaybolan eserlerin günümü-
ze kadar ulaşan eserlerden fazla olduğu düşünülmektedir. Sanat hayatı boyunca 
Gregoryen Kıpçak Türkçesini ısrarla korumaya çalışan son yazar Vartabet Anton 
olmuştur. Onun üç ciltlik vaazlar kitabı 1600-1662 yıllarında, Yazlovts ve Seret’te 
yazılmıştır (Daşkeviç 1983, 100).

2 Kançilarya; elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin bütünü, bu görevlilerin 
çalıştığı yer (bk. TDK Sözlük).
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Ukrayna’da kalan Kıpçakların sayısının azalmasıyla Gregoryen Kıpçak 
Türkçesi yazı dilinin devam etmesi güç duruma gelmiştir. Gregoryen Kıpçak 
Türkçesiyle yazılmış belgelerin Polonya diline tercümeleri, bu dilin varlığını or-
tadan kaldırmıştır.

Gregoryen Kıpçak Türkçesi, başta Ukrayna olmak üzere Moldova, Roman-
ya, Macaristan, Polonya ve Güney Rusya’nın bazı bölgelerinde yazı dili olarak 
16. ve 17. yüzyıllar arasında kullanılmıştır.

Gregoryen Kıpçak Türkçesinin doğuşu, gelişmesi ve kaybolması ayrı bir 
öneme sahiptir. Dilbiliminde aynı yolu izleyen başka bir dil bulunmamaktadır. 
Bu nedenle sadece Türkologların dikkatini değil, daha geniş bir dilcilik kitlesinin 
dikkatini çekmeyi de başarmıştır (Chirli 2005, 9).

Ermeni harflerini kullanan tek Türk boyu Kıpçaklar değildi. Ermeni alfabesi-
ni Deşt-i Kıpçak’ta yaşayan Gregoryen Kıpçakların yanı sıra Osmanlı İmparator-
luğu ve Türkiye Cumhuriyeti tebaası Ermeni asıllı vatandaşlar da kullanmışlardır.

Osmanlı Ermenileri ve Gregoryen Kıpçaklar arasında kullanılan Ermeni al-
fabesi imla ve yazı stili bakımından birbirinden farklıdır. Ayrıca söz varlığı bakı-
mından da Gregoryen Kıpçak Türkçesinde, Slav esaslı ödünç kelimeler fazladır. 
Arapça ve Farsça kelimeler ise bazı eserlerde kısmen görülür. Ancak Ermenice 
kelimeler çok sınırlıdır. Osmanlı Ermenilerinin verdiği eserlerde ise eserin veril-
diği bölgeye ve niteliğine göre farklılaşan bir dil kullanılmıştır. Pek çok eserde 
hem Anadolu ağızlarından hem de Arapça ve Farsçadan çok sayıda kelimeye yer 
verilmiştir (Özkan 2007, 407-408).

Gregoryen Kıpçak Türkçesinin sözcük dağarcığına bakıldığında Slav köken-
li kelimelerin yoğunluğunu görmek mümkündür. Kudretli bir dilin konuşucula-
rının baskısı ya da etkisi altında bulunan diğer konuşma dillerinin baskın dilden 
etkilenmesi sonucu karışık diller ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı olarak da 
Ermeni harfleriyle yazıya aktarılan Kıpçak dilinde ikincil kelimeler Slav kökenli, 
temel kelimeler ve şive Kıpçakçadır (Arıkan 2006, 133).

Ermenice-Türkçe ilişkileri hem Kafkasya’da hem de Anadolu’da yüzlerce yıl 
devam etmiştir. Bu yakın ilişki sonunda, 21. yüzyıla gelindiğinde, Türkçede 200 
ile 680 arasında Ermenice kelime olduğu ifade edilirken; Ermenicede 4.000 kadar 
Türkçe kelimenin varlığından söz edilmektedir (Özkan 2007, 407).

Sonuç
Kıpçaklar, tarih boyunca bir devlet kuramamışlar ancak bazı milletlerin kim-

liğinin oluşmasında rol oynamışlardır. Çok geniş bir alana yayılan Kıpçaklar, 
çeşitli kollara ayrılmış ve Kıpçak Türkçesinin çeşitli kollarda farklı alfabelerle 
kullanımını ve yaşamını sağlamışlardır.

Tarihî Türk şiveleri arasında yer alan ve yaklaşık dört asır Deşt-i Kıpçak’ta 
kullanılan Gregoryen Kıpçak Türkçesi Ermeni harfleriyle yazıya geçirilmiştir. Er-
menilerle kurulan ilişkiler, Kıpçakların Gregoryen mezhebini kabul etmelerine ve 
yazıya duyulan ihtiyaç gereksimi olarak da Ermeni harflerini benimsemelerine 
etki etmiştir.
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Zamanla kendilerini Ermeni olarak adlandırmaya başlayan Gregoryen Kıp-
çaklar, bu coğrafyada Kıpçak Türkçesinin varlığını devam ettirmişler, bunun ne-
ticesinde de bugün bilinen ve değişik alanlarda 112 eser meydana getirmişlerdir. 
Türk dili tarihi açısından önemli bir yere sahip olan bu eserler, şüphesiz Kıpçaklar 
hakkında o döneme ait bilgiler içermesi bakımından da Türk tarihi açısından de-
ğer taşıyan bir mirastır.

Dilin doğması, gelişmesi ve yok olması; tarihî süreçlerini kısa dönemde ger-
çekleştirmiş olması, Gregoryen Kıpçak Türkçesini özel ve incelenmeye değer kı-
lan bir özellik taşımaktadır.

Bu alanda yapılan çalışmaların gün geçtikçe artmasıyla Gregoryen Kıpçak-
ları ve Ermeni harflerini kullanarak meydana getirdikleri eserler hakkında daha 
geniş bilgilere sahip olunacaktır. Son dönemlerde Türk dilcilerin dikkatini çeken 
bu alanda Türk dilci ve araştırmacıların ortaya koyacakları gerçekçi ve bilimsel 
yaklaşımlarla politik bir malzeme yapılması önlenecek; problemli görülen bazı 
konular aydınlığa kavuşacaktır. 
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ÖZBEKİSTAN’DAN KERKÜK’E 
AKRABALIK VE HİTAP KELİMELERİMİZ

Önder SAATÇİ* 

Giriş
Bildirimizde, Kerkük ağzı ile Özbek Türkçesi arasında gözlemlediğimiz 

akrabalık ve hitap kelimelerinin benzerliklerini ve ortaklıklarını ele alarak millî 
varlığımızın temeli olan dilimizin, kültürümüzün birliğini gözler önüne serme-
ye çalışacağız. Bu çalışmamızda ele aldığımız Kerkük ağzı, bilindiği gibi, Oğuz 
Türkçesi içinde, Azerbaycan Türkçesinin bir ağzı olarak ele alınmaktadır (Ercila-
sun 1993b, 114-115; Saatçi YLT, 211). Öte yandan Özbek Türkçesi Karluk Türk-
lerinin bugünkü nesillerinin kullandığı bir lehçe olup tarihteki Çağatay Türk yazı 
dilinin devamıdır (Yaman 1994, 149). Bu iki lehçenin konuşulduğu alanlar ara-
sında binlerce km’lik bir mesafenin bulunduğu ve her iki lehçenin zaman içinde 
farklı yabancı dillerle temas ettiği de göz önüne alındığında, aşağıda sıralayacağı-
mız kelime ortaklıklarının ve benzerliklerinin, Türk dilinin ve kültürünün devam-
lılığı açısından ne derece önemli bulgular olduğu ortaya çıkacaktır. Zira bilindiği 
üzere, Özbek Türkçesi, İran’a yakınlığından dolayı, bilhassa yazı dilinde, pek çok 
Farsça unsur barındırırken (Yaman 1994, 150; LS, X), yirminci asırdan itibaren 
de Rusçanın belirgin etkisi altında kalmıştır (Yaman 1994, 150; Akar 2010, 308). 
Kerkük ağzı da bilhassa ses yapısı ve kelime hazinesi bakımından Arapçanın et-
kisi altındadır (Saatçi 2003, 207; EH 2003, 77-78; KTS 27). Ancak Türklerde aile 
kurumunun her devirde kendini koruması ve akrabalık ilişkilerimizin bugün dahi 
canlılığını yitirmemesi akrabalık ve hitap kelimelerimizin yozlaşmadan bugünle-
re aşağıdaki benzerliklerle gelebilmesini sağlamıştır. 

Şimdi, iki lehçe arasındaki akrabalık ve hitap kelimelerinin karşılaştırılması 
yoluyla elde etmiş olduğumuz bulguları dikkatlerinize sunuyoruz.

Özbek Türkçesinde ve Kerkük ağzında hitap sözleri
Özbek Türkçesinde dädä kelimesi, Kerkük ağzında olduğu gibi, babaya hi-

tapta kullanılmaktadır (Kuçkartay 1997, 259; KTS 131). Bununla beraber, “dede” 

* Okt., Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü.
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kelimesi Kerkük’te çeşitli ekler alarak dede-we, dede -sí, dede-m dede-sí şekille-
riyle erkekler arasında birbirine samimiyetle hitap ederken söylenir. Bu hitaplarda 
Türk ailesi içinde babayı önde tutan anlayışın izleri oldukça belirgindir. Böylesi 
hitaplarla kişi, karşısındakine babası kadar değer verdiğini dile getirmiş olur. Bu 
kelime (dede) Kerkük ağzında ayrıca, hitap sırasında ismin önüne getirilerek un-
van biçiminde de kullanılır: Dede Şemíl, Dede Enwer, Dede Çetin, … 

Özbek Türkçesindeki buvi1 kelimesi de Kerkük ağzında bibí şeklinde telaffuz 
edilmekte (KTS, 95), her ikisinde de “büyük anne” anlamı taşımaktadır (Ercilasun 
1993 a, 94; LS, 88-89). Kerkük ağzında bu kelimenin ikinci hecesindeki -b- ünsü-
zü, belli ki Özbek Türkleri arasında -v-’ye dönüşmüştür. Oğuz Türklerinden olan 
Irak Türklerinin, Orta Asya‘dan uzun bir zaman önce göç ettiği ve aradaki coğrafi 
uzaklık dikkate alındığında böylesi bir değişikliğin gayet tabii olduğu söylenebi-
lir. Bu kelimeler her iki Türkçede de hem akrabalık bildirip hem de hitap olarak 
kullanılmaktadır (Kuçkartay 1997, 259). Bunun yanında, Özbek Türkçesinde bü-
yük anne anlamına gelen måmå kelimesi de bulunmakta (Ercilasun 1993a, 94; LS 
42-43); ancak bu kelime Kerkük ağzında, māma şeklinde telaffuz edilip yalnızca 
anneye hitapta kullanılmaktadır.

Özbek Türkçesindeki äkä kelimesi ise Kerkük ağzında zamanla değişerek 
aġa biçimine girmiştir. Bununla beraber, Özbek lehçesinin bazı ağızlarında åġa 
biçiminde de söylendiği görülür (LS, 8-9). Özbekler arasında, aile içinde büyük 
kardeşe hitap ederken ağabey anlamında (Ercilasun 1993 a, 94; LS, 8-9) kadın 
da kocasına saygıyla hitap ederken Sådıķ Äkä, İkråm Äkä,… (Kuçkartay 1997, 
260) şeklinde kullanılan bu kelime; Kerkük ağzında babaya veya dedeye hitapta 
kullanılır (KTS, 55). 

Bundan başka, iki Türk lehçesi arasında, yakın akrabalık bildiren daha başka 
adlarda da ortaklıklar bulunmaktadır: Meselâ, Özbeklerde babanın erkek kardeşi-
ne ämäki, annenin erkek kardeşineyse tåġa denmektedir (LS, 130-131; 152-153). 
Bunlar, Kerkük ağzında bazı ses değişmeleriyle ‘emmí, dāyı biçimlerinde söylenir 
(KTS, 74). Söz konusu kelimeler her iki lehçede de hem akrabalık anlatmakta 
hem de hitapta kullanılmaktadır. Bu kelimelerin, yabancılara hitaptaki kullanım 
şekilleri de her iki Türkçede benzerdir. Söylediklerimizi şu örneklerle açıklamaya 
çalışalım: 

Özbekler arasında akraba olmayan ve tanınmayan kişilere hitap ederken, 
- Ämäki bugün häftäniŋ ķaysi küni? (Amca, bugün günlerden hangi gün?) 

gibi bir cümle kurulurken (Kuçkartay 1997, 264) aynı soru Kerkük ağzında, 
-‘Emmí bügün ne günídí? (Amca, bugün günlerden nedir?) biçiminde bir 

cümleyle ifade edilmektedir. Bundan başka, Kerkük’te aynı maksatla ‘emmí ke-
limesinin yanı sıra dāyı kelimesinin de sıklıkla kullanıldığı görülür. Burada ekle-

1 Büyük anne anlamına gelen bu kelime Özbekler arasında buvı şeklinde de söylenir (bk. 
Kuçkartay 1997, 259).
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memiz gereken bir husus da Kerkük ağzında dāyı kelimesi akraba olmayan ama 
tanıdık kimseler için, isimden önce gelmek üzere, bir unvan olarak da kullanılır: 
Dāyı Ķādır, Dāyı Mıstafa, Dāyı ‘Ēlí (Ali), … 

Türk kültüründe ailenin yerinin ne kadar önemli olduğu çok iyi bilinir. Bun-
dan dolayıdır ki Türk ailesinde fertler, birbirlerine hitap ederken sevgi ve saygıyı 
kalıcı kılan bazı kalıplar geliştirmişler, asırlarca da bu ifade kalıplarını kullanarak 
hem aile kurumunu ayakta tutmayı başarmış hem de varlıklarını sürdüregelmiş-
lerdir. Bu bağlamda, her iki Türkçede de anne babanın, çocuklarına hitap ederken 
“oğlum, kızım” diye seslendikleri sıklıkla görülür. Bunun yanında, erkek çocuk-
lara sevgiyle seslenirken Kerkük ağzında aslan, Özbek Türkçesinde ise ärslån 
(Kuçkartay 1997, 260) denir. Burada görülen ses değişmelerini de yukarıdaki gibi 
tarihî ve coğrafi sebeplere bağlamak mümkündür. 

Aile fertlerinden karı kocanın birbirlerine hitapları ise her iki Türkçede ol-
dukça çeşitli, taşıdığı anlamlar bakımından da pek zengindir. Buna göre, Özbek 
ailelerinde erkek, karısına äyäsi, åyisi (annesi); kadın da kocasına ädäsí, dädäsí 
(babası) diye hitap etmektedir. Özbek Türkleri arasında bundan başka erkeğin, 
karısına büyük kızının adıyla; kadının da kocasına büyük oğlunun adıyla hitap 
etmesi söz konusudur (Kuçkartay 1997, 260). Bu hitap tarzlarıyla, karı koca ara-
sındaki bağın çocuğa dayandığı sezdirilir (Kuçkartay 1997, 260). Kerkük ağzın-
daysa bu kullanım biraz daha güçlendirilerek ailenin en büyük erkek çocuğunun 
adını anarak erkek, karısına (Şahap) nenêsi; kadın da kocasına (Şahap) babâsı 
biçiminde hitap etmektedir (Zabit 1964, 43). Erkeğin, karısına adıyla ve saygıyla 
hitap ettiği durumlarda ise her iki Türkçede, kadının adından sonra ”-ḫan” ekinin 
getirildiği gözlenmektedir: Selime-ḫån, Halime-ḫån (Özb. T.) (Kuçkartay 1997, 
260). / Behiye-ḫan, Se‘diye-ḫan (Ker.).

Yukarıda verilen çeşitli akrabalık adları ve hitap örnekleri aile içinde saygı 
ve sevginin dışa vurumunun göstergeleridir. Türkler bu duyguları zaman içinde 
aile sınırlarının dışına da taşırarak hısım oldukları insanlara bile aralarındaki ya-
kınlığı anlatan adlar vermişlerdir ki gözlemlerimize göre Türkçemiz bu yönden 
dünya dilleri arasında en zengin olanıdır, denebilir. Biz bu çalışmamızda hısımlık 
adlarımızdan yalnızca “kuda” üzerinde duracağız. Söz konusu kelime biraz farklı 
kullanımlara sahip olsa da ele aldığımız iki lehçede de görülmektedir. Buna göre, 
ķudä Özbek Türkçesinde “dünür” anlamına gelirken (LS, 194-195) dünürlerin 
birbirine hitaplarında da kullanılır (Kuçkartay 1997, 261). Kelimenin, Kerkük 
ağzındaki kullanımı ise ķeyín ķuda ikilemesiyle sınırlı olup erkek ve kadının her 
birinin diğerine göre akrabaları anlamına gelmektedir (KTS, 233).

Her iki Türk topluluğu, bir de kişilerin mesleklerini göz önünde tutarak hitap 
şekilleri geliştirmiştir. Karşılaştırdığımız iki Türkçede de bu amaçla kullanılan 
usta, ustad kelimelerinin ortak olduğu görülmektedir. Bu kelimelerden usta Ker-
kük ağzında daha çok zanaatkârlara, ustad ise öğretmenlere hitapta kullanılmak-
tadır. Özbekler arasında da durum farklı değildir. Ancak, bu kelimeler Kerkük 
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ağzında hitap kelimesi olmasının yanı sıra zanaatkârların ve öğretmenlerin adın-
dan önce unvan olarak da kullanılır: Usta Yüsíf, Usta Enwer, Usta Kerim; Ustad 
Nihad, Ustad Eħmed, Ustad Nazif,… 

Özbek Türkleri ile Kerkük Türklerinin hitap biçimlerindeki ortaklıklar, ben-
zerlikler yalnızca birtakım kelimelerde görülmemekte, Türkçenin ekleri de hitap-
ta sıkça kullanılmaktadır:

Her iki Türkçede “-ḫan” 2 eki yukarıdakinden başka, tanınmayan kadınlara 
saygıyla hitap ederken de kullanılmaktadır: ̀Eşe-ḫan (Ayşe Hanım), Leyle-ḫan(-
Ker.), Selime-ḫån (Özb.T.) (Kuçkartay 1997, 258).

Sevgi, küçültme, acıma bildiren -ginä (Özb. T.) / - kana (Ker.) ekinin de her 
iki Türkçede aynı maksatla kullanıldığı görülmektedir:

- Uzaq yol bålä-ginä-ni çartatib ķoydi. (Özb. T.) “Uzun yol çocukcağızı yor-
du.” (Kuçkartay 1997, 259). 

- O bala-kana necedí? ( Ker.) “O çocukcağız nasıldır?”
-käy (Özb. T.) / -ka / -aka (Ker.)3 eki de her iki ağızda ortak ek olup kendin-

den küçük ve tanınmayan çocuklara sevgiyle hitap etmeye yarar: 
- Bålä-käy, velosipedni yolniŋ çetige çıķarib ķoy. (Özb. T.) “Çocuk, bisikleti 

yolun kenarına çıkar.” (Kuçkartay 1997, 265) 
- Oġlan-aka ge bıra. (Ker.) “Ey oğlan, buraya gel.” 
-can (Özb. T.) / cān (Ker.): Bu kelimenin kullanımında iki Türkçe arasında 

biraz farklılık görülmekle beraber her ikisinde de sevgi belirtir. Özbek Türkçesin-
de kelime ekleşerek hitap edilen kişinin adından sonra söylenir (Kuçkartay 1997, 
259, 265), Kerkük ağzında ise ekleşme görülmeyip kelime ünlem göreviyle küçük 
çocuklara karşı sevgi sözü olarak kullanılır. Kerkük’te bu kelimenin, böylesi bir 
biçimde, daha çok kadınlarca kullanıldığını da bilhassa belirtmek isteriz. 

Bildirimizin bu bölümünde, iki Türk topluluğunda, insanların kendilerini ta-
nıtırken ve karşıdakine hitap ederken kullandıkları resmî künye sistemlerine de 
kısaca değinmeyi uygun gördük. Buna göre, Özbekistan’da Sovyetler döneminde, 
resmî dairelerde kişilerin baba adlarının sonuna Rusça ekler getirilmiş resmî ka-
yıtlar bu şekilde tutulmuştur: Äkräm Sälimoviç, Sälimä Näbiyevna,... Ancak son 
yıllarda, isimden sonra nesep adını anarak veya isme baba ismi ile birlikte “oğlu, 
kızı” kelimelerini ekleyerek künye kullanımının yaygınlaştığı da görülmektedir: 
Adil Polat, Kärim İkråmoġlı,… (Kuçkartay 1997, 265). Kerkük’te ise durum epe-

2 Günay Karaağaç, akrabalık ve unvan bildiren bazı kelimelerin sık kullanılmasından dolayı 
fazlaca yıprandığını, ḫan eme-si tamlamasının da eriyerek ḫanım şekline dönüştüğünü 
bildirir. Özbek Türkçesi ve Kerkük ağzında görülen -ḫan ekinin de böylesi bir ses olayından 
sonra ortaya çıktığı söylenebilir (bk. G. Karaağaç 1989, 88).

3 Kerkük ağzında bu ekin ünsüzü kalın ünlü yanında da ince telaffuz edilir (Bayatlı 1996, 
376).
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yice farklıdır. Bu yörede Arap künye sistemi gereğince kişinin adı ile birlikte ba-
basının ve dedesinin adı anılarak künye oluşturulmakta, resmî kayıtlar bu yolla 
tutulmaktadır. Ancak, Kerkük’te birçok ailenin lakab(sülale adı)ı da bulunmakta, 
aileler toplumda bu lakaplarla tanınmaktadır (Hürmüzlü-Pamukçu 2005, 89-90; 
Saatçi 2009, 37-56). Irak Türkmenleri Türkiye’ye yerleşip Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduklarında ise çoğu zaman lakaplarını soyadı olarak tescil ettirmekte-
dirler. Bundan başka, Irak’ta, özellikle Saddam Hüseyin döneminde, yeni doğan 
çocuklara isim verme konusunda, Irak Türkleri bazı sıkıntılarla karşılaşmışlardır. 
O dönemlerde Irak Türklerinin, çocuklarına Türkçe isim vermeleri yasaklanmış; 
onlar da bu durum karşısında, çocuklarına, ya Kur’an-ı Kerim’den seçilen veya 
kaynağını İslam dininden alan adlar vermeye başlamışlardır. Bu tutum, bir taraf-
tan Araplaştırma politikalarına karşı sessiz bir tepkiyi barındırırken diğer taraftan 
Irak Türklerinin, dili ve dini aynı derecede mukaddes gördüklerinin bir işaretidir, 
denebilir. 

Bildirimizde incelediğimiz Özbek Türkçesi ile Kerkük ağzı akrabalık ve hi-
tap kelimelerini Türkiye Türkçesiyle de karşılaştırdığımızda şu bulgulara ulaşıl-
maktadır:

ämäki (Özb. T.) ~’emmí (Ker.)4, gibi akrabalık anlatan kelimelerle -ginä 
(Özb. T.) / -kana (Ker.)5, -käy (Özb. T.) ~ -ka / -aka (Ker.) sevgi ve küçültme ek-
leri Türkiye Türkçesinde yaygın değildir.

Özbek Türkçesi ve Kerkük ağzında kadınlara hitapta kullanılan -ḫån (Özb. 
T.)~ -ḫan (Ker.) eki Türkiye Türkçesinde “hanım” biçiminde kullanılırken; usta, 
ustad ve can kelimeleriyse Türkiye Türkçesinde benzer kullanım biçimleriyle yer 
almaktadır.. 

Dädä(Özb. T.) ~dede(Ker.), buvi (Özb. T.) ~bibí (Ker.), måmå (Özb. T.) ~ 
māma (Ker.), ķudä (Özb. T.) ~ķeyín ķuda(Ker.), kelimeleri ise Türkiye Türkçesi 
ağızlarında bazı nüanslarla da olsa görülmektedir. 6 

Äkä (Özb. T.) ~ aġa(Ker.), ärslån (Özb. T.) ~aslan (Ker.), tåġa (Özb. T.) ~ 
dāyı (Ker.) gibi kelimelerse Türkiye Türkçesinde de görülen hitap ve akrabalık 
kelimeleridir. 

4 Karşılaştırdığımız bu iki lehçede “amca” anlamına gelen kelimeler Arapçadaki ’em 
kelimesinin ses değişmelerine uğramış şekilleridir. Amca kelimesinin kökeni ve tarih 
boyunca geçirdiği ses değişmeleri hakkında geniş bilgi edinmek içinse bk. Tekin 1960, 283-
294.

5 Bir Oğuz grubu Türkçesi olan Kerkük ağzında görülen bu ek Kıpçak Türkçesine ait olup 
Eski Anadolu Türkçesi ve bugünkü Türkiye Türkçesinde görülmemektedir (Coşkun 2001, 
599-614. ).

6 Bu kelimelerin Anadolu ağızlarındaki karşılıkları için Türk Dil Kurumunca yayımlanan 
Derleme Sözlüğü’ne bakılmalıdır. 
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Sonuç
Bütün bu tespit ve değerlendirmelerden sonra da şunları söyleyebiliriz: Oğuz 

boylarından olan Irak Türklerinin Orta Asya’dan göç etmesi üzerinden uzun asır-
lar geçmesine, bu süreçte, ele aldığımız her iki lehçenin de farklı yabancı dillerin 
etkisinde kalmalarına rağmen Kerkük ağzı ile Özbek Türkçesindeki birçok ak-
rabalık ve hitap kelimesi bugün dahi benzer anlamlar ve kullanım biçimleriyle 
yaşamaktadır. Hatta, Kerkük ağzındaki bazı akrabalık ve hitap kelimelerinin an-
lam ve kullanım bakımlarından Özbek Türkçesine, Türkiye Türkçesinden daha 
yakın olduğu da gözlemlenmektedir. Bu durum, milletimizin asırlarca kendisini 
bir arada tutan en önemli kültür unsuru olan dilini ve içinde barındırdığı kültür 
zenginliklerini bütün zorluklara rağmen yaşattığını ve millî varlığını geliştirerek 
bugünlere taşıdığını göstermektedir. 

KISALTMALAR: 

bk. : Bakınız.
Ker. : Kerkük ağzı
KTS : Kerkük Türkçesi Sözlüğü (Habib Hürmüzlü)
LS : Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I (Ahmet Bican Ercilasun)
Nu. : numara
Özb. T. : Özbek Türkçesi 
S. : sayı 
s. : sayfa
Yay. : Yayınları.

İŞARETLER : 

Ä, ä : açık(geniş) e 
ā  : uzun a
å : a- o arası ses 
Ē, e : uzun e
ġ : gayın غ 
ħ : ha ح
ḫ : hırıltılı h خ 
í : ı - i arası ses
ŋ : n - g arası ses
ķ : art damak k’si ق
 ‘  : ayın ع
W : çift dudak v’si
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TARİHÎ BİR KONYA MAHALLESİNİN AĞZINDA 
GÖRÜLEN BAZI ÖZELLİKLER

Saim SAKAOĞLU*

Giriş
Konya ağzı üzerindeki çalışmalarımızın iki başlangıç tarihi vardır. Bunlar-

dan ilki, bir Konyalı gencin merak duyguları ile bir araya getirmeye çalıştığı Kon-
ya ağzına özgü kelimelerin toplanmasıyla ilgilidir. İkincisi ise, Konya ağzının, 
bu ağızda kullanılan bazı kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin; bu ağıza hizmet 
edenlerin bilimsel yöntemlerle ele alındığı bildiri ve makalelerle değerlendirilme-
si şeklindedir. Bizim ağız çalışmalarımız, biraz da heyecan ve sevgiyle beslenmiş 
derleme ve araştırmalardır. Bu toplantıda da, yine Konya ağzının farklı bir yönü-
nü, biraz Konyalılardan aldığımız güç ile biraz da bölge insanı olmamızın bize 
sağladığı kolaylıkla ele alacağız. Hâlen ülkemizin en geniş coğrafyasına sahip 
olan ilimizin ağzından değil ağızlarından söz edilmesi gerekir. Onun için biz de 
Konya merkez ilçelerinin ağız özelliklerini ele alacağız. Çünkü benim en iyi bil-
diğim ve hakkında en çok çalışma yaptığım bu ilçelerin ağızlarıdır. 

Konya ağzından bazı özellikler
Eski Konyalıların günlük yaşayışlarını dile getiren güzel bir söz vardır; yaş-

lıların hatırlayacağı bu sözü yeni kuşaklar bilmemektedir. Eski tip kerpiç evlerde 
yaşayan, Türk geleneklerine bağlı, kılığıyla kıyafetiyle dünün insanı olan Konya-
lıların bu yaşama tarzı, “Gara dakım” (kara takım) sözleriyle dile getirilir. Anadan 
babadan gördüklerini sürdüren, zaten pek az olan yenilikleri özenle inceleyen, 
çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için her zorluğa göğüs gerenler dillerini de 
onlara miras bırakırlardı. Artık “Gara dakım” da azaldı, onların mirasları da gi-
derek zayıfladı; kısacası, dünün ağzı ile bugünün ağzı arasında bir farklılık oluş-
maya başladı.

Konuyu kendi hayatımdan bir örnekle açıklamak isterim. Babamın ve anne-
min Konya ağzıyla ilgili kelime dağarcığı benimkine göre daha zengindi. Yaşları 
20’nin altında olan aile fertlerimizin ise Konya ağzıyla olan yakınlığı son derece 
zayıfladı. Eğitimin, gelişmelerin ve sosyal çevrenin bu değişimdeki rolü son de-
rece fazladır, bilinmelidir. 

* Prof. Dr., Selçuk Üniversitesinden emekli.
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Şu birkaç kelimeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Acaba bunları daha 
önce hiç işitmiş veya bir yerlerde okumuş muydunuz? Soruyu bir basamak daha 
ileri götürüyorum. Okumuş veya işitmiş olsanız bile anlamları bizim Konya ağ-
zındaki anlamlarla örtüşüyor muydu? 

bakarak ol- , ondansonâcıma, alhanaz, ağman, allek, aşana ve aş damı, ava-
danlık, avgaz, ayın, vb. Bu kelimelerin ilk ikisini çocukluğumdan beri işitirim. 
Yeri geldiğinde de konuşmalarımda kullanırım. Ancak her ikisini de hiçbir ya-
zımda kullanmadım. Üçüncü kelimeye gelince, onu da 2010 yılına yani 71 yaşıma 
gelinceye kadar hiç işitmemiştim, hiçbir yerde de okumamıştım. 10 Mayıs tarihli 
bir yerel gazetedeki bir köşe yazısının başlığını görünce de afallayıverdim. Alha-
naz bir terim filan değildi, sıradan bir kelimeydi. Hemen Derleme Sözlüğü’ne de 
baktım; yoktu. Hatta onu hatırlatacak benzer bir kelime de yoktu. Yeri gelmişken 
hatırlatalım; köşe yazısının sahibi yazarımız Konya il merkezine 30 - 40 kilo-
metre uzaklıkta olan bir köyde büyümüştü, galiba rahmetli babasından öğrenmiş 
olmalı, çünkü yazısında yer verdiği birkaç kelimeyle ilgili bilgi verirken babasını 
kaynak olarak gösteriyordu. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz: ‘alhanaz’ da neyin 
nesiymiş acaba? Yazar İsmail Detseli’den aktarıyorum.

“Başkalarının malında gözü olan, başkalarının varlığını, parasını ve zengin-
liğini çekemeyen, [onların] aldığı sattığı malları, kaldırdığı hasat’ı çekemeyen, 
başkalarının mutluluğundan bile rahatsızlık duyan, hülasa kendinde olmayan bir 
şeyin başkalarında da olmasını istemeyen, çekememezlik yapan, dünyada insan-
lar tarafından, yukarıda da Allah tarafından sevilmeyen bir yaratık.” (Memleket, 
10 Mayıs 2010)

Yazarımız kelimeyi etraflıca anlatmış. Acaba biz bu kişi için başka bir kelime 
bulamaz mıydık? “Mesela..” diye söze başlayıp hatırlamaya çalışalım. Aklıma 
gelen ilk kelime hasut oldu; onu da Derleme Sözlüğü’nde arama yoluna gittim. 
Orada vardı. Hasut, Tokat’ın Erbaa ilçesinde derlenmişti ve iki anlamı verilmişti: 

1. Cimri, 2. Görgüsüz (Derleme Sözlüğü VII, 1974, 230). Derleme Sözlü-
ğü’nün ek cildinde Malatya ve çevresinde hasüt şeklinde ve kıskanç anlamında 
kullanılıyordu (XII 1982, 4515). Hasut’un başka yerlerde derlenmemiş olması, 
bilinmediği anlamına gelmez. Nitekim biz bu kelimeyi çocukluğumuzdan beri 
biliyoruz ve kullanıyoruz. Ancak anlamı, Erbaa’daki gibi cimri ve görgüsüz ol-
mayıp, Malatya’daki ve Sayın Detseli’nin alhanaz’a yüklediği anlamlar gibidir. 
Kıskançlık!

İkinci kelimemiz bakarak ol-’tı. Bu bizim evde sıkça kullanılan fiillerden 
biriydi. Annesi aşağı kata inince yeğenim bana emanet edilirdi: Çocuğa bakara-
gol. Ocakta kaynamakta olan süt de emanet edilirdi: Süte bakaragol da daşmasın.

Bu örneği almamızın özel bir sebebi var. 19-25 Nisan 2010 tarihleri arasında 
İzmir’de toplanan II. Uluslararası Türk dünyası Kültür Kongresi’nin ‘Türk Dili 
Lehçeleri’ oturumlarının birinde sunulan bir bildiri bu kelime ile ilgili idi. Manisa 
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Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe İlker Hanımefen-
di’nin bildirisinin adı şöyle idi: Manisa Ağzında “Bakarak ol-” Fiili Hakkında.

Bu bildiri adı, bana 18 yıl önce Ankara’da toplanan bir kongreyi hatırlattı: 
2. Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1992 (Ankara 26 Eylül 1992 -1 Ekim 1992). 
Ben de o toplantıda, yalnızca bir fiilin incelenmesine dayalı bir bildiri sunmuş-
tum: yüne- Fiili Üzerine (s. 457- 462). Demek ki İlker Hanımefendi de yine bir 
fiili ele almıştı. Tabii fiilleri ele alış şekillerimiz farklıydı.

Ondansonâcıma’nın asıl söylenişi ondansonracığıma olmalıdır, ancak ma-
hallemizin ağzında biraz kısaltılmış olarak görülmektedir.

Kelime Derleme Sözlüğü’nde yoktur. Sözlük’te onun yerine geçebilecek, 
birbirinin türevi olan pek çok kelime vardır: Ondan keri, ondan geri, ondan ka, 
ondan keli, ondan kelli, ondan kiri. Hepsinin anlamı ‘Ondan sonra, ondan dolayı’ 
olan bu kelimelerin kullanıldıkları bölgeler de sınırlıdır: Ankara, Eskişehir, Kon-
ya, Denizli, Mersin, Sivas, Burdur, Antalya. Konya’daki tespit, güney ilçeleri-
mizden olan Bozkır’da yapılmıştır, ancak iç göç sebebiyle il merkezine gelenlerin 
dışında bu kelimeyi kullanan yoktur.

Ağızların başlıca özelliği, konuşmada kısaltmaya gitmektir. Mahallemizde, 
özellikle kişi adlarında bunun çok güzel örneklerini görürüz: İbrahim - İbram, 
Hüseyin - Üssün, Ahmet - Âmet, Zeliha - Zila, Fahrünnisa - Farnisa ve Fenise, 
Emine - İmin, Hasan Ağa - Hasâna, Ali Ağa - Alâ vb.

Bu arada bazı adların ise çeşitli sebeplere bağlı kalınarak ses ve hece açı-
larından geliştirildiği görülür. Recep’i İrecep yapan ses türemesi Ramazan’ı da 
İremezan yapacaktır. İsmail’in Ismayıl, Saim’in Sayim olması da hatırlanmalıdır.

Örnek kelimemize gelince söylenecek başka görüşlerimizin de olması gere-
kir. Nasıl oluyor da ondan sonra söyleyişi ondansonacıma şeklini alıyor? Ben, 
Derleme Sözlüğü’nde bulamadığımı söylediğim bu kelimemizi, bir TV progra-
mında, hem de bir haber spikerinin ağzından işitince şaşırmadım desem doğru 
olmaz. TV 8 kanalının 26 Haziran 2010 günü ‘Erken Baskı’ programını sunan 
bayan spiker, saat 08.10’da “Ondansonacığıma” deyip bir başka gazetenin başlık-
larını okumaya başlayıverdi. Acaba bu hanım nereliydi? Konyalı olsa her hâlde 
bilirdik, tanırdık. Demek ki Derleme Sözlüğü’nde bile yer almayan bu kelime 
başka yerlerde de biliniyor ve kullanılıyor. Ama nerelerde? 

Başta verdiğimiz kelimeler, özellikle komşu il ve ilçelerde de görülmektedir. 
Ancak bunlardan bazılarının ayrıca pek farklı anlamları da vardır. Mesela allek 
kelimesi bizim mahallemizde, kavrayışlı, kolayca anlayan anlamlarına gelirken 
başka yerlerde şaşırtıcı anlam farklılıklarıyla görülmektedir:

1. Düzenci, yalancı, dönek, geveze (Bergama, Kütahya, Gebze, Devrek, 
Urfa, Gaziantep. Mardin, Antalya, Bor) 

2. İnatçı, müşkülpesent (Kilis, Antalya),
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3. Korkak (Karaman)
4. Beceriksiz (Milas)
Bu dört anlamın mahallemizdeki anlamla bir yakınlığı var mıdır? Kesinlikle 

yoktur. Ancak Derleme Sözlüğü’nde de bir başka karşılık daha veriliyor. Onu da 
listemize alıverelim.

5. Zeki, açıkgöz, hamarat (Eskişehir, Zonguldak, Samsun, Bor, Karaman, 
Konya)

Acaba bu anlamlardan hangisi mahallemizdeki anlamıyla uyuşuyor?
Önce bu beş anlamın kullanıldığı il ve ilçelerimize bir göz atalım. Bunlardan 

Karaman’da kelimemize iki farklı anlam yüklenmiş: Korkak ve zeki, hamarat, 
açıkgöz. Acaba aynı kelimeye iki farklı anlamın yüklenmesini nasıl açıklayabi-
liriz?

Hatırlayalım, Derleme Sözlüğü’ndeki kelimelerin bir bölümü öğretmenler, 
özellikle köy öğretmenleri tarafından derlenmişti. Bu sonuncu bölümde yer alan-
lar arasında yaşadığı coğrafyayı yeterince tanıyamamış öğretmenlerin olabileceği 
asla unutulmamalıdır. Ayrıca il ve ilçenin değişik yörelerinde yapılan derlemeler-
de de anlam farklılıklarının olabileceği unutulmamalıdır.

Bir kelimeye, çok anlamın, hem de bir bölümü birbiriyle zıt olan anlamların 
yüklenmesi pek çok kelimemizde görülmektedir. Bu durumu mahallemizde kul-
lanılan kelimelerle de görebiliriz.

ağman kelimesinin bizdeki anlamı şöyledir: Özür, kusur. Daha çok insan ve 
hayvan uzuvlarıyla ilgili olarak kullanılır. Yürüme özrü olan koyun ağmanlıdır; 
görme özrü olan insan için de ağmanlı denilir. 

Kelimemiz Derleme Sözlüğü’nün Ek 12. cildinde yer almaktadır. Sultandağı 
ve Şarkikaraağaç’ta, kusur, eksik anlamlarında kullanılan kelimemizle bütünleşe-
cek olan bir kelimemiz vardır: ağmansız. Kelimemiz yine Sultandağı’nda derlen-
miş olup güzel, kusursuz, eksiksiz anlamlarında kullanılmaktadır. Kelime bizde de 
aynı anlamda kullanılmaktadır.

ağman ve ağmansız kelimelerinin kullanıldığı ilçelerimizin bağlı olduğu il-
lerimizi hatırlayalım: Afyonkarahisar ve Isparta. Yani Konya’nın kuzey ve kuzey-
batı komşuları…

Sonuç
Konuşmamızı şöylece bağlayabiliriz. Kelimelerimiz bazen en yakın il ve il-

çelerde aynı anlamda kullanılırken bazen de uzak yakın demeden değişik il ve 
ilçelerimizde çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır.
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HAKÎM SÜLEYMÂN ATA’NIN HİKMET SÖYLEME 
GELENEĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Mustafa SEVER*

Giriş
Türklerin İslamiyet’i tanıma ve kabul etme sürecinde, İslamiyet’i yayma, 

kural ve esaslarını anlatma, benimsetme ve yaşatmakla kendilerini görevli sayan 
Türk dervişleri; kaynağını Kur’an-ı Kerim’den, hadislerden alan ve “hikmet” ola-
rak adlandırdıkları şiirleri bir araç olarak kullanmışlardır. Ahmed Yesevî (öl.1166) 
ve takipçilerince bir gelenek hâline getirilen “hikmet söyleme”de Ahmed Ye-
sevî’nin üçüncü halifesi Hakîm Süleyman Ata (öl. 1186), adına bağlanan hikmet-
leriyle bütün Türk dünyasında müstesna bir yer edinmiştir. 

Çalışmamızda hikmet söyleme geleneği, gelenek içerisinde Hakîm Süley-
mân Ata’nın yeri ve önemi üzerinde durulacaktır.

İslamiyet ve Türkler
Türklerin İslamiyet’le tanışmaları VIII. yüzyılda başlar. Emevî halife Hişâm 

(722-743) zamanında, bazı Türk hükümdarlarına, onları din değiştirmeye davet 
etmek için elçiler gönderil[irse de] (Roux 2007, 191) pek etkili olmaz. Söz gelimi 
Türgeş hakanı Su-lu, halife Hişam tarafından kendisine Müslüman olmaları yö-
nünde gönderilen elçilere İslamiyet’i kabul ettikleri takdirde askerlerinin ve hal-
kının geçim sıkıntısı çekeceğini söyle[r] (Özaydın 2002, 244). Emevîler dönemin-
de (661-750) Arapların, Türklerin yaşadığı toprakları fethetme girişimleri artar. 
VIII. yüzyıla gelindiğinde fetih girişimlerinin yerine Arap Müslümanlar ticarî ve 
kültürel faaliyetlerle meşgul ol[urlar]. Sasanîlerin ve Hârezmşahların (Memunî-
ler) idaresindeki Maveraünnehir ve Hârezm’deki Müslüman Türkler, bölgede ve 
ırkdaşları arasında İslamiyet’in yayılması için çalış[ır]lar, böylece Orta Volga 
bölgesindeki Bulgarlar ile Maveraünnehir’deki Türkler kendi istekleriyle İslami-
yet’i kabul ed[er]ler (Özaydın 2002, 245). Bunda daha önceleri özellikle ganimet 
elde etmek amacıyla yapılan fetih hareketlerinin terk edilmesi etkili olmuştur. 
VIII. yüzyılın ikinci yarısında Abbasîlerin iktidarı ele geçirmeleri ile Türklerin 

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi. (severm@gazi.edu.tr)
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İslamiyet’i daha gönülden kabullerinin yolu açılır. Abbasîler (750-1258), Emevî-
lere karşı Türk asıllı Ebu Müslim Horasanî liderliğinde başlattıkları ayaklanma 
(746) ile iktidarı ele geçirdikten sonra, askerî ve siyasi örgütlenmelerinde Türkle-
re önemli görevler verirler. Bu durum, İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasına, 
kökleşmesine hız vermiştir. Türklerin Müslümanlığı benimsemelerine bir başka 
ve belki de daha önemli etken, daha sonraları Asya bozkırlarında İslam hidâyet 
meşalesini tutuşturacak olan İslam tasavvuf ve mistisizminin İç Asya kapılarını 
çalmaya, şöhreti dünyayı dolduran büyük veli ve mürşitlerin Türkistan’ın iç kı-
sımlarında ferdi tebşîr hareketine başlamış olmalarıdır (Kitapçı 2002, 266). As-
kerî hareketler yanında gerek İslamiyet’i yaymak için kendilerini görevli sayan bu 
veli ve mürşitler gerekse ticaret yapmak üzere Asya’ya yönelen Arap tacirler vası-
tasıyla da İslamiyet, Türk topluluklarına sunulur. İslamiyet’in Orta Asya bozkırla-
rında yayılmasıyla, Mâverâünnehir’deki ilmî ve ticarî faaliyetler arasında sıkı bir 
ilişki vardır. Buhârâ ve Semerkand medreselerinde yetişen ilim ve tasavvuf erbabı 
dervişler bu ticaret kervanlarına karışarak göçebelere İslamiyet’i öğretmişlerdir 
(Bardakçı 2000, 212). Özellikle İslamiyet’i kendilerine anlatan ve kabul etmeleri 
yönünde ikna etmede maharetli veli ve mürşitler, Türkler tarafından kendi din 
adamlarının (kamların) yerine konur. Diğer yandan Arap orduları gittikleri yer-
lerde Müslümanlığın yayılması ve ticari faaliyetlerin rahat yürütülmesi gayesiyle 
koloniler kurarlar. Öyle ki Samanoğulları devrinde (819-999) Horasan ve Mave-
raünnehir, tamamıyla İslamiyet’in etkisi altına girer. VIII. yüzyıldan başlayarak 
İslamiyet’le tanışan Türk toplulukları, Karahanlı Devleti devrinde büyük oranda 
Müslüman olurlar. X. yüzyılda (944) Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han’ın 
Müslümanlığı devlet dini olarak kabul etmesi ve İslamiyet’in Türkler arasında ya-
yılması, benimsenmesi yönünde olağanüstü gayretleriyle Türkler kitleler hâlinde 
Müslümanlığı benimsemeye başlar. Diğer yandan âdeta bir misyoner edasıyla ça-
lışan dervişler tarafından yürütülen propagandalar sayesinde, göçebe Türk boy-
lar da yeni dine kazanıl[ır] ( Melikoff 2006, 158). Satuk Buğra Han ve ardılları 
Buğra Han Harun, Togan Han, Ebû’l-Muzaffer Tamgaç Han ve Ebu Şuca’ Arslan 
Han ve onların soyundan gelen gazi hükümdarların, İslam dininin İç Asya ve 
Türkler arasında yayılması yolunda çok büyük hizmetleri ol[ur] ve böylece Türk-
ler yüzde yüzlere varan bir çoğunlukla Müslüman ol[ur]lar (Kitapçı 2002, 269).

Türkler İslamiyet’i geniş kitleler hâlinde kabul etmeden önce Araplarla bir-
çok kez savaşmış, onlara direnmiş; ancak İslamiyet’i tanıdıkça, bu dinin kendi 
inançlarıyla paralelliklerini keşfettikçe Müslüman olmuşlardır. Türkler, başka 
pek çok milletin Müslüman oluşu gibi, diyesi kılıç zoruyla Müslüman olmamış, 
Müslümanlığı tanıma süreci sonunda İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Geniş bir coğ-
rafyaya yayılmış olmaları nedeniyle Türk boylarının hemen hepsinin aynı dinî 
inançlara bağlı oldukları elbette söylenemez; ancak genel anlamda bozkır mede-
niyeti dâhilindeki Türklerde Gök Tengri, İslam inancındaki Allah (c.c.)’ın sıfatla-
rıyla benzer ve aynı özelliklere sahipti. Türk kağanları, kendilerinin Gök Tengri 
tarafından tahta çıkarıldığına, elde ettikleri zaferleri Gök Tengri’nin inayetiyle 
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kazandıklarına, zor durumlardan yine Gök Tengri’nin inayetiyle kurtulduklarına; 
zamanın sahibinin, diyesi ebedî olanın Tanrı, insanın ise ölümlü olduğuna inanır-
lardı. Tıpkı İslamiyet’te olduğu gibi Tanrı’ya şükretmek söz konusuydu. 

Türklerin İslamiyet’i benimsemeleri, İslamiyet’in gelişmesini ve yaygınlaş-
masını sağlar. Maveraünnehir ve çevresinin İslam egemenliği altında olması ise, 
bölgedeki birçok merkezde tekkelerin kurulmasını mümkün kılar. Bu yüzyılda 
Semerkand, Buhara, Fergana gibi bölgelerde Türklerce “ata, bab” olarak adlandı-
rılan Türk dervişler halkı irşat faaliyetlerini sürdürürler. İslamiyet’i benimseyen 
Türkler, İslam kültürü ve medeniyetini de tanımaya başlarlar. Yeni bir inanç sis-
temi içine giren ve toplumsal hayatlarını olduğu kadar siyasi yapılarını ve dolayı-
sıyla da dünyaya bakış açılarını İslamiyet’e göre biçimlendirmeye başlayan Türk-
ler, İslamiyet’in samimi ve kararlı savunucuları olurlar. İslamiyet’i yaymak, kural 
ve esaslarını anlatmakla kendilerini görevli sayan birçok Türk derviş, Türk yurt-
larına dağılır. İslamiyet’i kabul etmiş, ancak anlamına vâkıf olamamış, kural ve 
esaslarını tam olarak öğrenememiş yahut henüz İslamiyet’i kabul etmemiş Türk 
boylarına anladıkları dil ve alışkın oldukları şekillerde İslamiyet’i anlatma yoluna 
girişirler. Böylece eski halk edebiyatımız, doğmakta olan yeni dinî-tasavvufi halk 
edebiyatına bir kaynak ve model vazifesi görmüş olur (Eraslan 1982, 156).

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebû Hanife’nin takipçilerinden Yusuf Hema-
danî’nin halifesi Ahmed Yesevî (öl. 1166); İslam dinini Türk boylarının anla-
yabileceği ve hazmedebileceği popüler ve basitleştirilmiş bir hâle getirebilmiş 
(Ocak 1996, 32), kurduğu Yesevîyye tarikatı bünyesinde yetiştirdiği ve birçok 
bölgeye gönderdiği halifeleriyle İslamiyet’in, dolayısıyla da tasavvufun Türkler 
arasında yaygınlaşmasını, kökleşmesini sağlamış Türk sufisidir. Yesevîyye tari-
katı Türkler arasında tesis edilen ilk müslüman Türk tarikatidir (Şopolyo 1964, 
84). Yesevîlik, ilk başlarda Taşkent ve Seyhun bölgelerinde etkisini göstermiş; 
sonraları Hârezm, Horasan, Maveraünnehir, vd. bölgelerde yaygınlaşmış; Moğol 
istilasına tekaddüm eden senelerde Horasan ve Azerbaycan’a gel[miş]ve İran’a 
gir[miştir]. Moğol istilasıyla beraber, bütün bu sayılan mıntıkalardan yola çıkan 
göç dalgalarıyla da nihayet Anadolu’ya nüfuz et[miş]tir (Ocak 1996, 59). Temel 
olarak Yesevîyye tarikatı, [s]ünnî itikada bağlı olmakla beraber hem Horasan 
Melâmetîliğinden hem de Orta Asya Şiîliğinden etkilenmiş olduğu için, bir nevi 
karma bir kültür potansiyeline sahiptir. Bu özelliğiyle daha sonra ortaya çıkan 
birçok tarikatı da etkilemiştir (Türer 1998, 176).

Yesevîyye tarikatının hem Orta Asya’da hem de Batı’ya doğru, Anadolu ve 
Balkanlara kadar yayılmasında kuşkusuz en önemli rolü, Hakîm Süleymân Ata 
(öl. 1186), Mansur Ata (öl. 1199), Baba Maçin, Emir ‘Alî Hakîm, Said Ata (öl. 
1218), Şeyh Hasan Bülganî, İmâm Mergazî, Şeyh Osman Mağribî gibi Yesevî 
halifeleri yerine getirmişlerdir. 
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Hikmetlerle İslamiyet’i anlatmaya ve yaymaya çalışan sufilerin geniş halk 
kesimlerince benimsenmesi, sevilmesi ve halkın çevrelerinde toplanmaları olduk-
ça olağandır. F. Köprülü’nün ifadesiyle ilahi ler, şiirler okuyan, Allâh rızâsı için 
halka birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını gösteren der-
vişleri Türkler eskiden dinî bir kutsiyet verdikleri ozanlara benzeterek hararetle 
kabul eder, dediklerine inanırlar. Bu suretle eski ozanların yerini “ata” ve “bab” 
unvanlı birtakım dervişler alır (1984, 19). Bunlar, göçebe Türkler arasında, yani 
Sir-Derya kenarlarında ve bozkırlarda mevsimlere göre yaylak ve kışlak arasında 
yer değiştiren Türk toplulukları arasında, onlar için anlaşılması güç İslami kural 
ve esasları, onların anlayacağı yalın ve anlaşılır bir şiir dili ile anlatan dervişlerdir. 
Ahmed Yesevî’nin çığır açıcı, örnek olucu, yol gösterici, yönlendirici bir mürşit 
olarak İslamiyet’in Türkler arasında benimsenmesi ve yayılmasında gerek yaşayış 
ve tavırlarıyla gerekse kurduğu tarikat ve söylediği hikmetlerle büyük hizmetleri 
olmuştur. Elbette Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinden önce, belki de Ahmed Yesevî 
ve takipçilerini anlamaya, algılamaya bir altyapı olarak İslami yaşayışın, teşkilat-
lanma ve yönetim açısından teorik planını yazdığı Kutadgu Bilig (1070) ile ortaya 
koyan Yusuf Has Hacib’i (öl. 1077); Divân-ı Lügati’t-Türk’te (1074) Türklerin ve 
dillerinin tanınmasının, öğrenilmesinin gerekliliğini hadislere dayandırarak açık-
layan, diğer yandan mantığın da bunu gerektirdiğini belirterek Türk kültürü ile 
İslamiyet’in değerlerini buluşturan Kâşgarlı Mahmud’u; Atabetü’l Hakâyık (XII. 
yy) ile İslam dini ve ahlakını veciz şekilde anlatan Edip Ahmed Yüknekî’yi an-
mamız gerekir.

Hikmet söyleme geleneği ve Hakîm Süleymân Ata
Hikmet, “yargıda bulunmak” anlamındaki hükm mastarından türetilmiş bir 

isimdir ve Hakk’a uygun söz anlamındadır. Buradaki Hakk’a uygun olma, hem 
Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olmayı hem de doğru olmayı işaret eder. 
Hikmet insanı iyi olana yönlendiren çirkin olandan, cahilâne davranışlardan alı-
koyan sözdür (İA-1993/XVII, 502). Çünkü kaynağı Hak’tır yani Allah’tır. Her 
insana yaratılışında Allah tarafından cüzi de olsa bir irade verilmiştir. İnsan bu 
cüzi iradesi ölçüsünde yaratılışını ve yaratılmışların aslını, gerçeğini, yaratılma 
gerekçesini bilmelidir. Tasavvufi düşüncede insan, kâinatın küçük bir örneği ola-
rak yaratılmış, Allah’ı tam olarak yansıtan bir ayna olmuştur (Schimmel 2000, 
217). Allah, sıfat-ı subutiyye adı verilen [y]aşama, bilgi, duyma, görme, irade, 
kudret (güçlülük), söz söyleme, yaratma gibi (Noyan 1995, 460) sıfatlarını (cüzi 
de olsa) insana da vermiştir. Bu sıfatlar mucibince insan, yaratıcısını, yaratılışını, 
yaratılışının sebebini bilmeli, idrak etmeli ve ona göre davranmalıdır. İşte bu bil-
meyi, idrak etmeyi sağlayacak araç hikmettir. İnsanların inançlarını düzeltmek, 
ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak; ilahi  irade, rızâ ve 
düzene uygun bir dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedî saadetle-
rini kazandırmak (Karaman vd. 2007, 25) amacıyla gönderilen Kur’an-ı Kerim 
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de Hikmet-i bâliga1 olarak adlandırılır. Hikmet; insanın yaratıcısını, yaratılışını, 
diğer yaratılmışlar içindeki yerini idrak etmesi, dile getirmesidir. Diğer bir deyişle 
Allah ve insan sevgisini gönüllerde yerleştirmeği gâye edinen Hz. Peygamber’in 
şeriatına ve sünnetine uymağı telkin eden, insanı kötü amellerinden kurtarmağa 
çalışan ahlakî prensiplerdir. Denilebilir ki hikmet, İslamiyet’in manzum olarak 
ifadesidir (Eraslan 1982, 155).

Ahmed Yesevî ile başlatıldığı kabul edilen Tasavvufi Türk Edebiyatı, şekil, 
dil ve anlatım açısından İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın özelliklerini gös-
terir. Özellikle tekke ve zaviyelerde gelişen bu edebî anlayış, Türk’ün inanç ve 
duygularına, bediî zevklerine tercüman olmuş, ahlaki değerlerini kuvvetlendir-
miş, yeni rûh ve düşünce genişliği ile insanımızın hayat ve kâinata bakış tarzını 
değiştirmiş ve onun mânevî hayatını beslemiştir (Eraslan 1982, 153). İslamiyet’in 
benimsetilmesi ve yaşanılması sürecinde toplumsal bir görev üstlenen mutasav-
vıf şairlerin sanat kaygısı ve lirizmden uzak söyledikleri, dil ve şekil açısından 
geleneksel Türk şiiri özelliklerini taşıyan şiirlerine Türkistan’da “hikmet” adı ve-
rilmiştir. Hikmet adıyla dile getirilen bu şiirler, halkın konuştuğu günlük konuş-
ma dilinde, halkın duygu ve düşüncelerine uygun samimi bir edayla söylenmiş 
eserlerdir. Fuad Köprülü, (1984, 124) Ahmed Yesevî’nin hikmetler söylediğini ve 
kendisinden sonra gelen takipçilerince bu tarzda manzumeler söylemenin, yazma-
nın Yesevî dervişleri arasında âdeta bir anane şeklini aldığını belirtir. Hikmetler 
gerek tekkelerde gerekse halk arasında ezberlenme, toplu olarak okunma şeklinde 
bir ibadet şeklini almıştır. Özellikle Yesevî dervişleri hikmet söylemeyi bir görev 
olarak kabul etmiş ve gittikleri her yerde halka İslamiyet’i anlatmada bir araç 
olarak kullanmışlardır. Toplandıklarında (meclislerinde), Yesevî müritleri zikr-i 
erre (bıçkı zikri) denen çok değişik bir zikr uyguluyorlardı. Bu ad, ‘Hay…hu…’ 
haykırışları ile başlayan zikr’in söylenişinin, bıçkı sesini andırmasından kaynak-
lanmaktaydı. İslam’ı yayma amacı içinde, Ahmed Yesevî, ‘Hikmet’ adı verilen 
neşîdeler yazıyordu. Bu manzumeler, Türklerin İslam’a yönelişlerini belirlemiştir 
(Melikoff 2006, 160). Manzumelerin içeriği, Kur’an-ı Kerim’i Türk’ün anlayaca-
ğı dilde ve üslupta anlatmak olduğu için manzume, hikmet olarak adlandırılmıştır. 
Kendisini ve dolayısıyla şiirini Allah ile insanlar arasında bir vasıta olarak gören 
mutasavvıf şair, gönlüne ilham edilen bilgileri, manzum şekilde aktardığından, 
şiirini ilahi kaynağa bağlıyordu. Bu sebepten dolayı söylediği her manzume, -hik-
metin anlamına uygun olarak- insanı doğru yola sevk eden, cahilane davranış-
lardan alıkoyan, insanların ahlakını düzelten, huzurlu bir hayatı öneren içerikte 
olmuştur.

Bilindiği üzere tasavvufi gelenekte mürşitler, müritlerin eğitiminde şiiri bir 
araç olarak sıklıkla kullanırlar. Müritlerinde oluşturmak istedikleri düşünme ve 
davranma şekillerini eğer manzum olarak vaaz ederlerse müritlerin bunları daha 
tez ve daha kolay idrak edeceklerini düşünürler. Müritlere verilen derslerde şiirin 

1 Hikmet-i bâliga: İyilikte son dereceye vasıl edici bilgi.
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kullanılmasının gerekçesi, şiirin hafızalarda daha kolay yer edeceğine olan inanç-
tır. Böylesi bir alış-verişte/meclislerde şeyhin kendisinin veya mutasavvıf şairle-
rin tasavvufi şiirlerinden örnekler vererek tasavvufi ıstılahları anlatması, şiirleri 
yorumlaması müritlerde de benzer davranışların gelişmesini sağlamıştır. Tasav-
vufi gelenekte birçok mutasavvıf şair için şiir, mistik cezbelerini, ilahî aşklarını, 
sufîyâne düşüncelerini terennüm için bir araç (Ocak 1996, 124) olmuştur. Ahmed 
Yesevî’nin meclisinde bulunan birçok derviş, yetenekleri ölçüsünde onun hikmet-
lerine benzer hikmetler söylemeye gayret etmişler, bu gayretle Yesevî tarikatında 
hikmet söyleme bir gelenek şeklini almıştır. 

Gelenek içinde Hakîm Süleymân Ata’nın ayrı bir yeri vardır. Yesevî üslu-
bunda söylediği, İslamiyet’in benimsenmesi ve bir gerçeklik olarak yaşanması 
amacına hizmet eden hikmetleri, kendisinden sonra gelen birçok mutasavvıf şair 
üzerinde etkisini göstermiştir. Bunun izlerini adına mal edilen Bakırgan Kitabı’n-
da yer alan (Râcî, Meşreb, Şemseddin, Kul Şerîf, Hudâdâd, Îkânî, Şaha Şuhudî, 
Güdaî, Fakirî, Tafî, Kasım Şeyh, Kerim Hubbî, Hataî Sakîn) mutasavvıf şairlerin 
şiirlerinde olduğu gibi, Anadolu sahasında da başta Yunus Emre olmak üzere bir-
çok mutasavvıf şairin şiirlerinde görmek mümkündür. Çünkü yukarıda da belirt-
tiğimiz gibi hikmetler, tekkedeki müritler için devam ettirilen bir gelenek olduğu 
gibi, halk için de bir eğitme, yönlendirme aracı olmuştur. İçinde bulunduğu çev-
renin anlayış, düşünüş ve yaşayış şeklini de dikkate alarak yeni bir hayat tarzını 
va’z etmek gibi bir amaçla, sözün özlü olması, dinleyenin hafızasında kolay yer 
etmesi için şiirlerini halkın aşina olduğu dil ve şekilde dile getir[miştir] (Sever 
2006, 15). Halkın anlama, algılama seviyesini, yaşadıkları hayat şartlarını göz 
önüne alarak şer’î ve ahlakî birtakım mes’eleleri nasîhat verici bir emir şeklinde 
tebliğ ederek uhrevî saadet için mutlaka onlara bağlı kalma lüzumunu anlatmağa 
(Tahralı 2000, 187) çalışırken -temel amacı öğretmek olduğundan- sanat yapma 
anlayışından uzak, ancak son derece samimi bir söyleyişi yeğlemiştir. Hikmetler-
de idealize edilen hayat tarzı, İslam’ın emir ve yasaklarının benimsendiği ve ya-
şandığı bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzında idealize edilen insan tipi ise, hakikatın 
peşinde olan mümin bir insandır (Sever 2006, 16). Bu insan, sorumluluklarını 
yerine getirirken endişeli, Allah’tan korkan bir insandır. Bu açıdan o, Tanrı’nın 
azabından emin olma ve Cehennemden kurtularak Cennete girme ümidine (Ocak 
1996, 134) bağlı bir insandır:

Menim bu könglümün âzârı bar2 Benim bu gönlümün üzüntüsü var
Yaratkan Mevli’mga yazarı bar Yaratan Mevlâ’ma günahım var
Kıyamet atlıg bâzârı bar Kıyamet adlı pazarı var
Menim mâ könglüm içre munglarım bar Benim de gönlüm içre dertlerim var 
 (5/1)

2  Şiirler, Sever 2006’dan alınmıştır.
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Rahman atlıg rahmetingdin  Rahmân adının rahmetinden
Ümidlik men İlâhım  Ümitliyim ben Allah’ım
Kahhâr atlıg kahringdin  Kahhâr adının kahrından
Korkunçluk men İlâhım Korkarım ben Allah’ım
 (11/1)

Allah’ın Rahman (bağışlayan, esirgeyen) sıfatından dolayı bağışlanacağın-
dan ümitli, ancak O’nun Kahhar (yenilmeyen, yegâne galip ve hâkim) sıfatın-
dan dolayı da korkan bir insan; Allah’ın iradesine teslim olmazsa, kendi hevâ 
ve hevesleri mucibince davranacak, dolayısıyla doğru yoldan sapacaktır. Hakîm 
Süleymân Ata’ya göre her kim ki bunu bilmezse, nefsinin emrinde yürüyen bir 
hayvandır. Ona göre ebedî olan Allah’tır ve her şey Allah’ın ezelî hükmünce vuku 
bulur. Bu ezelî hüküm, kaderdir. İnsan her ne ile karşılaşırsa (iyi-kötü, hayır-şer) 
Allah’tandır. İnsan bunları bilmek ve iman etmekle insan olduğunun da farkına 
varır; kaygılardan uzaklaşır, mutluluğa ulaşır:

Kayu kulga bolsa imân Hangi kulda olsa imân
Kiter andın gaflet tumân Gider ondan gaflet, karanlık
Kalmas köngülde şek gümân Kalmaz gönülde şüphe, şaşkınlık
Açarlar sır kulaknı Açarlar sır kulağını
 (26/5)

Nefsine hâkim olan insan, içinde var olan gerçek kişiliğini ortaya çıkaracak-
tır. Ortaya çıkan bu kişilik ideal olan kişiliktir; ki Hakîm Süleymân Ata, bu kişiyi 
şöyle tarif eder:

Men ol irni mü’min dirmin Ben o ere mü’min derim
Beş vakit nemâz kılur Beş vakit namaz kılar
Salâvat kâmet ünin iştip Salâvat kâmet sesini işitip
Cemâ’atke kelür bolsa Cemaate gelir olsa
 (29/1)

Yapılan her işin/amelin (iyi-kötü) bir karşılığı vardır. Kurtuluşa ermek için 
İslam’ın şartlarını yerine getirmek gerekir: 

Uykunu harâm kılgıl uzun tünde Uykunu haram et uzun gecede
Malıngdın zekvet birgil bu kün munda Malından zekat ver bu gün bu 

dünyada
Kıyâmet kün birgey senga yarin anda Kıyamet günü verecek sana yarın 

orada
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi 

bilin
 (35/2)
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Yapması veya yapmaması gerekenler hususunda insana en iyi yol gösterici 
Kur’an-ı Kerim’dir ki doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara Allah’ın yol göstermesi ve öğütleridir (Bakara/2, Âl-i İmrân/138).

Kur’an Tangrı kelâmı  Kur’an Tanrı sözü
Tün kün oku tamâmı Gece gündüz oku tamamı(nı)
Uçmah içre selâmı  Cennet içinde yürüyen(in)
Şefâ’atçi bu Kur’an Şefâ’atçisi(dir) bu Kur’an
 (53/2)

Kendini bilen, iman sahibi bir insan; ilme değer vermeli, ilim tahsil etmeli, 
ilmini ameliyle birleştirmeli, yani ilmi dâhilinde, düşündüğü gibi yaşayabilmeli-
dir. Hakîm Ata, ilmin amelle birleştirilmesini ister: 

Ruhum eytür: Şer’iatning ‘ilmin bilüp Ruhum der: “Şeraitin ilmini bilip
‘İlm birle tarikatnıng yolun bulup  İlim ile tarikatın yolunu bulup
Seher vaktinde uyaglıknı ‘âdet kılup Seher vaktinde uyanıklığı âdet edip
On biş yaşdin kalmış nemâz utayın dir Onbeş yaşımdan kalmış namazı 

kılayım” der
 (24/2) 

Hakîm Ata için insani özelliklerin başında insanın ilahi  aşkı yaşıyor olması 
gelir. Bilindiği üzere, yaratılışın sebebi aşktır. Tasavvufun özünü, ‘Ben gizli bir 
hazineydim, bilinmeyi istedim ve âlemi yarattım.” hadisi oluşturur. Yani, hadis-
ten de anlaşılacağı üzere, âlemin yaratılmasının sebebi aşktır (Sever 2006, 58). 
Hakîm Süleymân Ata, aşkın işlevini şöyle dile getirir:

Tevbe kapugı açılmas  Tövbe kapısı açılmaz
Zahir bâtın seçilmes  Açık gizli seçilmez
Şevk şarâbı içilmes  Arzu(lanan) şarap içilmez
Arada ‘ışk bolmasa Arada aşk olmasa
 (14/7) 

Sonuç
Hikmet söyleme geleneği içerisinde gerek Hakîm Süleymân Ata gerekse 

onun takipçileri, şiirlerinde ideal olan insanî özelliklerin insanlarca benimsen-
mesini, gündelik hayatta uygulanır olmasını amaç edinmişlerdir. Bu yolla şahıs-
tan topluma doğru bir iyileşmenin, gelişmenin olacağını, ideal toplum düzenine 
ulaşılacağını düşünmüşlerdir. Kaynağını başta Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Pey-
gamber’in hadislerinden alan bir yaşama biçimini, bizzat kendi yaşamlarıyla ör-
nekleyerek halkı irşad etmeye çalışmışlardır (Sever 2008, 260). Hakîm Süleymân 
Ata’nın hikmetlerinde iman sahibi olma, ilme değer verme ve ilimle amelin bir-
likteliği, İslam’ın şartlarına uyma, ilahi aşkı yaşama, sabırlı olma, kibir ve gurur-



351Mustafa SEVER

dan uzak olma gibi bir müminde olması gereken özelliklere vurgu yapılır. Yola 
giren salik için temel amaç, nefsiyle mücahede ederek maddiyattan uzaklaşmak, 
Allah’ın rızasını kazanmak, Hz. Peygamber’in ahlakını örnek alarak yaşamak-
tır. Beninden, bencilliğinden uzaklaştığı ölçüde hakikate yakınlaşacak olan kişi 
için huzur ve mutluluk yolu açılacaktır. Bu açıdan bakıldığında Hakîm Süleymân 
Ata’nın hikmetlerinde hedef insandır. İslamiyet’i kitabi anlamda bilmeyen geniş 
Türk kitlelerine İslamiyet’in ne olduğunu, gereklerinin nasıl yerine getirileceği-
ni, bu yolla nasıl bir toplumsal yaşayışa ulaşılacağını, İslamiyet’in hem maddi 
âlemi düzenleme hem de insanı manevi âleme hazırlama hususundaki ilkelerini 
hikmetler aracılığıyla sunmuştur. Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in hadis ve 
sünnetlerini, çevresindeki insanların anlayacakları sadelikte anlatmıştır.
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ÇAĞDAŞ RUSYA’DA TÜRKÇE EĞİTİM VE TÜRKOLOJİ 
ÇALIŞMALARI

Elfine SİBGATULLİNA*

Giriş
Köklü bir geçmişe dayanan Rusya - Türkiye ilişkileri, bugün daha yüksek 

seviyede ve yeni boyutlar kazanarak devam etmektedir. Hem Türkiye hem Rusya 
uluslararası birçok alanda diyaloğa hazır olduğunu defalarca ifade etmiştir. İki 
ülke de dostluk ve komşuluk prensiplerini göz önüne alan laik devletler olarak 
dinî ve siyasi aşırılıklarla hoşgörü prensipleri içinde mücadele etmek konusunda 
iş birliğine hazır olduklarını vurgulamışlardır.

Kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliği, siyasi ve iktisadi alanlardaki iş birli-
ğine zemin hazırlamaktadır. Çok yönlü gelişen Rusya - Türkiye ilişkilerin potan-
siyeli gün geçtikçe artmaktadır.

Eğitim faaliyetleri
1990’lı yılların ilk yarısında Türk eğitim merkezleri Rusya’nın Tataristan, 

Başkurdistan, Çuvaşistan, Hakasya, Adige, Buryatya, Tuva, Karaçay-Çerkesya, 
Dağıstan, Saha Eli cumhuriyetlerinde; Astrahan, Rostov, Kostroma, Saratov, Nij-
niy Novgorod bölgelerinde; Moskova ve Sant-Petersburg şehirlerinde açıldı. Bu 
okullar İngilizce yanında Türkçe de öğretiyordu. 

Bu dönemde Türk diline ve kültürüne Rusya’da büyük bir ilgi ve merak 
başladı. Türkçe eğitim veren okullardan hem anne babalar hem öğrenciler çok 
memnun idiler. Bu okullardan mezun olanlar Türkiye üniversitelerinde okumaya 
devam ettiler ve iş hayatında kariyer basamaklarında hızla yükseldiler. 

Ama 1990’lı yıllarının ikinci yarısında Rusya, Türkiye için pozitif siyaset 
uygulasa bile, Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya (Türk Modeli) siyasetinde ken-
disi için bir tehlike görmeye başladı. Moskova eski SSCB topraklarında jeopolitik 
muhalefeti kabul etmedi ve Rusya’daki mevcut olan Türk okullarını yavaş yavaş 
bütünüyle kapattı. Türkiye Cumhuriyeti bu olaya resmî tepki göstermedi, çünkü 
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bu okulların başında duranların ekseriyeti Türkiye’de fazla yer almayan Nurcu ve 
Zamancı eğitim şirketleri (Ufuk, Tolerans, Serhad, Eflak, Toros vs.) idi. Onların 
faaliyetlerinde Pantürkizm ve Panislamizm propagandası gören Rusya Federas-
yonu Yüksek Mahkemesi, 10.04.2008 tarihli kararı ile Nurcuları Rusya’da aşı-
rılıkları bulunan bir örgüt olarak tanıdı ve yasakladı. Bugün Rusya’da Gülen ce-
maati okulları genel olarak kapandı, ama şirketler daha bu bölgeden çekilmedi ve 
eğitim alanındaki faaliyetlerini başka yollarla devam ettirmeye çaba gösteriyorlar. 
Onların yerini başka Türk dinî gruplar (mesela Süleymancılar, Nakşîler vs.) dol-
durmaya çalışsalar bile, Türkçe eğitim veren lise ve ortaokulların Rusya’da eski 
şöhreti ve popülerliği artık kalmadı diyebiliriz.

Eğitim alanındaki ilişkiler, daha çok üniversiteler arasındaki öğrenci alımı ve 
değişimi konularında göze çarpıyor. 

Rusya’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Üni-
versitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Akdeniz 
Üniversitesi gibi Türk devlet ve özel üniversiteleri ün kazandı. Bu üniversitelere 
gelen Rusyalı öğrenciler genel olarak uluslararası ilişkiler ve hukuk bölümlerini 
seçmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti her sene Rusya üniversitelerinde okuyan li-
sans öğrencilerine 50-70, yüksek lisans öğrencilerine 15 civarında burs veriyor. 
Rusya Eğitim Bakanlığı bu burslara sınavla öğrenci seçiyor. YÖK’ün onayının 
ardından öğrenciler Türkiye’de burslu okuma hakkı kazanıyor. 

Türkiye’de TÖMER, HİTİT gibi kurumların düzenlediği yaz okulları da 
gün geçtikçe Rusya gençlerinin ilgisini çekmektedir. Eğitimine Türkiye’de de-
vam etmek isteyen öğrencilerin çoğunluğu Rusya üniversitelerinin Türk dili veya 
Türkoloji bölümlerinde okuyanlardır. Rusya’da 30’dan fazla Türkoloji bölümü 
olan üniversite bulunmaktadır. Türkiye Türkçesi okutulan yüksekokulları saya-
cak olursak başta Moskova ve Petersburg üniversiteleri olmak üzere, Moskova 
Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Ens-
titüsü, Moskova Devlet Lingvistika Üniversitesi, Moskova Devlet Yabancı Diller 
Enstitüsü, Kazan Devlet Üniversitesi, Astrahan Devlet Üniversitesi, Sibirya Fe-
deral Üniversitesi (Krasnoyarsk), Yekaterinburg Devlet Üniversitesi, Tümen Dev-
let Üniversitesi, Tıva Devlet Üniversitesi, Dağıstan Devlet Üniversitesi vb. ku-
rumlarda Türkçe bölümleri vardır. Bilimler Akademisi Şarkiyat, Dil ve Edebiyat 
enstitülerince, mahallî lehçeler üzerinde dikkate değer inceleme ve araştırmalar 
yayımlanmaktadır. Bu üniversitelerde Türk dili ve lehçeleri konusunda her yıl bir-
çok mezuniyet ve doktora tezi müdafaa edilmektedir. Saratov Devlet Üniversitesi 
bugün Türkçe okutulan belki de en büyük öğretim merkezlerinden biridir. 2005 
yılında kurulmuş Türk Dili ve Kültürü Merkezinde bugün 500’den fazla öğrenci 
Türkçe okumaktadır. Üniversitenin Ankara ve İstanbul’un en büyük üniversiteleri 
ile iş birliği anlaşmaları var. Her sene öğrenciler staj yapmak için Türkiye’ye gön-
derilmektedir. Türkiye’den gelen öğrenciler de burada Rusça okumaktadır.
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Rusya’da Türkoloji, Rus grameri ve metodu sistemine uygun şekilde okutul-
maktadır. Bu sistemin Türk bilim adamlarının ve Türk Dil Kurumunun uyguladığı 
metotlardan büyük farkı vardır. Bu yüzden dil bilimi açısından tartışılacak konu-
lar üniversitelerde hâlâ sorun yaratmaktadır, ayrıca bu sorunlar ders kitaplarına 
da yansımaktadır. Rusça yazılmış Türk dili öğretim kitaplarına büyük ihtiyaç ol-
makla beraber, maalesef, bugüne kadar yazılan ders kitaplarında bu tür kitapların 
eksikliği devam etmektedir. Gramer kitapları az çok, iyi veya kötü bulunmaktadır, 
ama Rusya’da Türk edebiyatı ders kitapları neredeyse hiç yoktur. Rusya Lenin 
Devlet Kütüphanesine Türkoloji ve Türk edebiyatı ile ilgili Türk dergilerinin gel-
memesi, ayrıca Türk edebiyatından roman, hikâye, şiir kitaplarının ulaşmaması 
büyük bir eksikliktir.

Günümüzde Rusya’nın farklı bölgelerinde Türk yayıncılar Türkçe ve Rusça 
kitap yayımlamakta ve süreli yayınlar yapmaktadır. Rusça-Türkçe olarak ‘Dialog 
Avraysa’ (DA), ‘Yeni Kıyılar’ (Novıyı Berega), ‘Pusula’ (Kopmas), ‘Altın Oluk’ 
(Zolotoy Rodnık) dergileri çıkmaktadır. F. Gülen grubunun basımevi Rusça Novıy 
Svet ve Novıye Grani dergilerini ve Türkçeden Rusçaya çevrilmiş kitapları bastır-
makla meşguldür. Nakşi tarikatına bağlı Altın Oluk grubu da kendi basımevi SAD 
yoluyla Rus dilinde yüksek tirajlı dinî eserler yayımlamaktadır.

Bilimsel faaliyetler
Rusya’da Türkçe bölümleri bulunan üniversitelerin sayısının artmasına rağ-

men, bugün Rus Türkoloji ilminin güçlendiğini söylemek biraz güçtür. Günümüz 
Rusya’sında Türkoloji çalışmaları Rusya  Bilimler Akademisinin çeşitli kurumla-
rında gerçekleştirilmektedir. Genel olarak Akademi’nin Tarih ve Filoloji Bilimle-
ri Bölümündeki 3 büyük Enstitü (Şarkiyat Enstitüsü, Dil Bilimi Enstitüsü, Şark 
Elyazmaları Enstitüsü-Petersburg) Türkoloji araştırma alanında verimli çalışan 
kurumların en önde gelenleridir.

Günümüzde Şarkiyat Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisinin en önemli 
araştırma merkezlerinden biri sayılmaktadır. Asya ve Afrika ülkelerinin tarihi, 
kültürü, dili ve edebiyatı, iktisadı ve siyaseti üzerine 400’den fazla şarkiyatçı 20 
bölümde çeşitli konularda araştırmalar yapmaktadır ve her sene yüzlerce kitap ve 
makale yayımlanmaktadır. Enstitüde Vostok-Orient(Doğu), Vostochnıy arhiv(Do-
ğu Arşivi), Stranı Azii i Afriki(Asya ve Afrika Ülkeleri), Epirgafiçeskiye pamyatni-
ki (Epigrafika eserleri) gibi hakemli dergiler çıkmaktadır. 

Türkoloji, Şarkiyat Enstitüsünün kurulduğu zamandan beri en önemli bilim 
dallarından birisi olmuştur. Moskova’da ve Petersburg (Leningrad)’da yaşayan 
ünlü Türkologların pek çoğu (S. Klyashtornıy, V. Guzev, İ. Petrosyan, V. Dmitri-
yeva, L. Stebleva, D. Vasilyev vb.) bu enstitüde çalıştılar ve hâlen de çalışmakta-
dırlar. Enstitüde 50 senedir başarılı şekilde tetkikler yapmakta olan Türkiye sek-
törü de yer almaktadır. Burada ünlü Türkolog Prof. V. Gordlevskiy’in arşivi ve 
kütüphanesi bulunmaktadır. Bu sektörde daha çok çağdaş Türkiye’nin iktisadi ve 
toplumsal sorunları araştırılmaktadır.
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Şark tarihi bölümünde çalışan Türkologlar (D. Vasilyev, V. Şeremet, İ. Zaytsev 
vb.) eski Türk devletlerinin kuruluşu, Osmanlı tarihi ve kültürü üzerine eserler ya-
zıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u da Rusçaya bu bölümde çevrilmiştir.

 Rusya Bilimler Akademisinin Şarkiyat Enstitüsünde daha çok Türkiye tarihi, 
iktisadı, kültürü üzerine araştırmalar yapılırken, Dil Bilimi Enstitüsünde ise daha 
çok filolojik konulara önem veriliyor. Dil Bilimi Enstitüsünde Ural-Altay dilleri 
bölümü 1994 yılında 2 ana bilim dalı (Türki diller ve Fin-Ugor dilleri ana bilim 
dalları) birleştirilerek açıldı. Bölüm başkanlığını Türkolog Prof. Dr. Anna Dıbo yap-
maktadır. Burada ünlü Türkologlar İgor Kormuşin, Kengsbay Musayev, Ali Çeçe-
nov, G. Blagova, Yu. Normanskaya gibi bilim adamları çalışıyor. Ana bilim dalının 
programında Türk dillerinin tarihi gramerini hazırlamak, leksikolojisini, etimoloji-
sini, tipolojisini araştırmak, sözlü ve yazılı eserlerin dilini analiz etmek gibi konular 
vardır. Son yıllarda bölüm tarafından hazırlanmış önemli kitaplar arasında, Türk 
Dillerinin Etimolojik Sözlüğü, Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri gibi 
eserleri anmak mümkündür. 

Bu hizmetlerin hazırlanmasında rahmetli hocamız Prof. Dr. Edhem R. Teni-
şev’in büyük payı olduğu unutulmamalı. Onun vefatından sonra Rusya Türkologla-
rının bir koordinasyon merkezine ihtiyacı olduğu anlaşılmış ve Dil Bilimi Enstitü-
sü 2009 yılının şubat ayında bilim adamlarını toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda 
Türkoloji Enstitüsünün açılması ve Rossiyskaya Türkologiya dergisinin çıkarılması 
kabul edilmiştir. 

Sovyet döneminde büyük başarı kazanan Sovyetskaya Türkologiya dergisini 
devam ettirmek üzere, Kazan ve Moskova Türkologlarının birlikte hazırladıkları 
Rossiyskaya Türkologiya dergisinin bugüne kadar üç sayısı çıkmıştır. Prof. Dr. Fa-
rid Hakimcanov’un fedakâr katkılarıyla derlenen bu yayın organının başarılı bir 
şekilde devam etmesini temenni ediyoruz.

 2010 senesinde Enstitü, yeni bir ilmî kitap serisi başlattı: Türk Dilbiliminin 
Temelleri serisi. Bu seriden ilk kitap Türk Dilleri Şiveleri (2010) piyasaya sunuldu. 
Dil Bilimi ve Şarkiyat enstitülerinin ortak bir projesi olan Divanu Lügati’t-Türk’ün 
Rusçaya çevrisi de redakte edilerek ilk cildi bu yıl basıldı.

Bugünkü Petersburg ve Moskova Türkoloji merkezleri, Sovyet Türkolojisin-
den kalan iki önemli ekolün devamı niteliğindedir. Şark Elyazmaları Enstitüsü ve 
Sank-Petersburg Üniversitesinin Şarkiyat Enstitüsü bilim adamları, bugün de Tür-
koloji alanında çok kıymetli eserler vermeye devam etmektedir. 

Moskova Devlet Üniversitesinin Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünün Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışan Prof. Dr. D. Nasilov, Prof. Dr. Yu. Sheka, 
Doç. Dr. M. Repenkova, Y. Aganova gibi uzmanların Türk dili ve edebiyatı üzerine 
yeni araştırmaları bulunmaktadır. Mesela çağdaş Türk edebiyatı hakkında Mariya 
Repenkova’nin kitabı (Realizmden Postmodernizme Çağdaş Türk Nesir Edebiyatı. 
Moskova, 2008) dikkate değerdir. Prof. Dr. Yu. Sheka’nın hazırladığı Yoğun Türkçe 
Kursu isimli üniversite ders kitabı (Moskova, 2006) son dönemde en sevilen ve ilgi 
gören kitaplardandır.
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Rusya Devlet Kütüphanesinin çıkartmakta olduğu Vostoçnaya Kolleksiya 
(Doğu Koleksiyonu) adlı hakemli dergide ve Vatanım Cemiyeti yayını olan Vos-
toçnıy Svet (Doğu Işığı) dergilerinde de Türkoloji ana konulardan biridir.

Mikluho Maklay Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsünde Orta ve Merkezî Asya, 
Kafkas ve İdil boyu halkları üzerine yapılmış araştırmalar arasında S. Abaşin ve 
A. Yarlıkapov’un hizmetleri dikkate değerdir.

Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılmakta olan kazı işleri de doğal ola-
rak Türk tarihine yeni belgeler katmaktadır. Enstitü âlimleri her sene Drevnosti 
Bospora(Bospor’un Eski Eserleri) kitabını yayımlıyorlar, bu kitap hacmindeki 
yayının 13. sayısı çıktı.

Rusya Bilimler Akademisinin Sibirya Şubesi’nde (Novosibirsk) başta Prof. 
Dr. Rassadin olmak üzere bilim adamlarının çeşitli çalışmalar yaptığını biliyoruz.

Rusya Bilimler Akademisinin, Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerinde 
ilim ve eğitim merkezleri bulunmaktadır. Türkoloji alanında Tataristan, Başkur-
distan başkentlerinde bulunan Dil, Edebiyat, Tarih enstitülerinde Prof. Dr. Mirfa-
tih Zekiyev, Firdevs Hisamutdinova, Nurmuhammed Hisamov, Ahmet Süleyma-
nov ve başkaları başarılı şekilde calışmaktadırlar. 

Son yıllarda Osmanlı Başbakanlık Arşivi ile Rusya Bilimler Akademisinin 
bazı kurulları arasında iş birliği başlamıştır. Mesela Türkiye arşivlerinden alınan 
İdil-Ural bölgesi ile ilgili belgelerin transkribi, Rusça tercümeleri verilerek Ka-
zan’da basıldı.

Türkler ile ilgili araştırma yazıları Kazan’da çıkmakta olan Fenni Tataristan 
(Nauçnıy Tatarstan), Gasırlar Avazı (Eho Vekov) gibi Tatarca-Rusça hakemli der-
gilerde yayımlanıyor.

Özetle şunu söyleyebiliz: Temeli Çarlık döneminde kurulan Türkoloji ekolü 
ilim dalı olarak hâlâ Rusya’da gündemde bulunmaktadır. Ama tüm ülkede yaşanan 
maddi sıkıntılar Rusya Bilimler Akademisinin faaliyetlerine de yansımaktadır. Bu 
ve başka sorunlar yüzünden Rusya Federasyonu’nda her bilim dalında olduğu gibi, 
maalesef, Türkoloji araştırmalarında da bugün bir azalma, gevşeme olduğunu söy-
leyebiliriz. Dolayısıyla eskisine göre yayınlar ve etkinlikler azalmıştır.

Son yıllarda genç kuşağın bilime merakının azaldığı gözlemlenmektedir. Bu 
durum büyük ölçüde maddi sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Ana dili Türk lehçele-
rinden biri olan genç dilcilerin yetişmesi ve çalışma alanı olarak Türkolojiyi seç-
mesinde sıkıntılar vardır. Çünkü Rusya Federasyonu’nda bugün uygulanan yanlış 
siyasetin bir sonucu olarak millî okulların sayısı her geçen gün azalmaktadır. Türk 
lehçe ve şivelerine ait dil malzemesini ülkelerinde kolaylıkla ve bol miktarda elde 
etmek imkânına sahip olabilecek gençler, ilk ve ortaöğretimde kendi ana dillerin-
de okumadıkları için Türkolojiye meyletmemektedir.
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasının Türkoloji araştırmalarına olumsuz etkisi 
olduğu gözlenmektedir. Bu durum üç sebebe bağlanabilir:

1. Devletin nezareti altında olan koordinasyon merkezleri ortadan kalkmıştır. 
Dolayısıyla her kurum kendi içine kapanmak mecburiyetinde kalmış, kurumlar 
arasında iletişim azalmıştır.

2. Türkolojiye eskiden SSCB içindeki Türk cumhuriyetlerinden uzmanlar 
geliyordu, şimdi bu yol çok daraldı. Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kır-
gızistan gibi Türk cumhuriyetlerdeki Şarkiyatçılık ve Türkoloji çalışmaları Rus-
ya’ya ulaşmıyor. Bu sebeple ilmî iş birliği de gelişmiyor. 

3. Rusya Türkolojisinde son zamanlarda Türkologların yetişme tarzında ek-
siklikler ve takip edilen metotlarda yetersizlikler görülmektedir. Çoğu milletle-
rarası şöhrete sahip Sovyet Türkologlarının sayısı günden güne azalırken onların 
işini aynı seviyede devam ettirebilecek çapta elemanların yetiştiğini söylemek 
güçtür. Çağdaş dil bilimi kuralları çerçevesinde Türk dilinin dününü ve bugünü 
bilen Türkolog yetiştirme sorunu yaşanıyor. 

Karşılaştırmalı dil bilgisi metotlarına önem verilmiyor, Türkoloji sahasına 
gelenler tarihî gramer araştırmalarının sonuçlarından faydalanmayı ihmal ediyor-
lar. 

Ayrıca, bilhassa arkeolojik kazı çalışmaları ve saha araştırmaları da bir hayli 
azaldı.

Türkologlar, belli bir plan ve programa göre çalışmalıdırlar. Bunu sağlamak 
üzere, bugün Rusya’da Türkoloji tetkikleri ile uğraşan çeşitli kurumlar ve ilim 
merkezlerinin bir koordinasyon merkezine ihtiyacı vardır. 

Bütün bu olumsuzluklara ragmen, yaşadığımız dönemin kendine has im-
kânlarının da olduğu muhakkaktır. Mesela demir perdenin yıkılması ile Türkiye 
ile Rusya arasındaki ilmî alışveriş gittikçe hızlanmaktadır. Türkiye Cumhuriye-
ti Kültür ve Milli Eğitim bakanlıklarının, Türk Dil Kurumunun, Atatürk Kültür 
Merkezinin, TÜRKSOY’un, çeşitli üniversite enstitüleri tarafından düzenlenen 
etkinliklere, sempozyumlara daima Rusya’dan ve Türk cumhuriyetlerinden bilim 
adamları katılıyor ve böylece bilim paylaşımı eskisine nispetle daha da artıyor. 

Öte yandan Rusça bilen Türkiye Türkologlarının sayısı eskiden yok denecek 
kadar az idi. Şimdi hemen hemen her bilim ve kültür kurumunda Rusça bilen ve 
öğrenen bilim adamlarının sayısı gittikçe kabarıyor. Ama Türkiye’de dil öğren-
mek, staj yapmak imkânları herkese sağlanırken, maalesef, Türkiye Türkologla-
rının Rusya’da tecrübe kazanma imkânları henüz yeterli seviyede değildir. Oysa 
Rusya, Sibirya, İdil Ural bölgeleri Türk araştırmacılarının ilgi odağı olan coğraf-
yalardır. Rusya ve Türkiye bilim adamlarının ortak heyetler kurarak bugün kay-
bolmak üzere olan Türk azınlıklarını birlikte araştırmaları çok faydalı olacaktır.
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Rusya arşivlerindeki Osmanlı belgeleri de hâlâ Türk araştırmacılarını bek-
liyor. Moskova, Petersburg, Kazan kütüphanelerindeki yazma eserler hâlâ bü-
tünüyle gün ışığına çıkmış değildir. Çağdaş Türk edebiyatından tercümeler de 
bugün çok azdır. Bilhassa, Türk edebiyatı üzerine Rusya’da yeni araştırmalar 
yok derecesindedir. Türk edebiyatı eserleri ve tenkit makaleleri bulunan kitap ve 
dergiler Rusya’ya çok az ulaşıyor. Türk yazarları ile irtibat yok mesabesindedir. 
Rusya Bilimler Akademisinde bulunan Dünya Edebiyatları Enstitüsünde Türk 
edebiyatı, hatta Rusya Federasyonu içinde yaşayan Türk halklarının edebiyatları 
sahasında çalışan uzmanlara da ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

Sonuç
Son olarak bir teklifte bulunmak istiyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti 

olmak üzere, Rusya, Çin, Japonya, Macaristan, Almanya, Balkan ülkeleri gibi 
Türkolojinin köklü bir geleneğe sahip olduğu ülke ve devletlerde, resmî bir or-
ganizasyon ile (tıpkı TÜRKSOY gibi), Türkologları bir çatı altında birleştiren 
bir koordinasyon merkezine ihtiyaç vardır: TÜRKKOM (Türkoloji Koordinasyon 
Merkezi).

Böyle bir kurum; sadece dil, edebiyat, tarih alanındaki bilgilerin koordinas-
yonu ve paylaşımı ile sınırlanmadan arkeoloji, etnoloji, sosyoloji, filozofi, musiki 
gibi bilim dalları ile birlikte Türklük biliminin bütün alt birimlerini de kapsayan 
akademik seviyede bir merkez olacaktır.





TÜRK HALK ANLATILARINDA “MİSAFİRPERVERLİK” 
OLGUSU VE PSİKO-SOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esma ŞİMŞEK*

Giriş
Sefer eden, yoldan gelen, yolcu; yolculuk sırasında, birisinin evine inen kim-

se; bir kimsenin evinde geçici bir süre için ağırlanan, ikram gören kişi… şeklin-
de tanımlanan misafir ve misafirlik geleneği, Türk kültüründe önemli bir yere 
sahiptir. Sevginin, güvenin, paylaşmanın ve fedakârlığın sembolü olan misafir 
ağırlama ise ev sahibinin cömertliğini, asaletini, ahlaki ve sosyal yönünü ortaya 
koyar. Misafir kabul etmeyi, misafiri en iyi şekilde ağırlamayı büyük bir onur 
sayan insanımız, bu yönüyle bütün dünyaya örnek olmuştur.

Eski Türk kültüründe “konuk” olarak yer alan misafir, bir kutluluk ve uğur 
işareti sayılmış, her topluluk veya ailede konuk için bir “konukluk” (konuk evi) 
ve otağ dikilmiştir (Ögel 1988, 315). “Konuk gelse, kutluluk gelir.” sözü de bu 
kültürün bir uzantısıdır. Misafir ağırlamanın asil bir görev olduğu kabul edilen 
kültürümüzde, konuk evi ve konuk aşı müşterek mal olarak kabul edilmiştir. 
Ögel’in belirttiğine göre; konuğun kendisine aş, hayvanına yem alma, atalardan 
gelen bir miras hakkıdır ve zorunludur. Konuk aşı vermeyenler, konuk tarafından 
dava edilebilir. Ceza olarak “at ve giyim” alınabilir. Ancak alınan “at ve giyim”, 
konuğun kendisine değil beyine verilir (Ögel 1988, 317).

Yine eski Türk geleneğine göre, konuk aşı, konuğun mevkii ile uygun olma-
lıdır. Konuğa, hak ettiğinin altında bir ikram yapılırsa (örn., toklu yerine oğlak 
kesilirse) evi bırakıp gidebilir. Ancak giderken, hakkına karşılık evden bir şeyle 
götürme yetkisine de sahiptir (Ögel 1988, 317). Kuzey Yakut Türklerinde, konuk-
ların ev sahibinden yemek ve yatak isteme hakkı vardır. Onun için, Yakutlar yola 
çıkarken yanlarına bir şey almazlar (Ögel 1988, 317).

Kutadgu Bilig’in birçok yerinde misafirperverliği konu alan beyitler bulun-
maktadır. Bunlardan sadece bir beyti örnek olarak vermek istiyoruz:

Yitürse içürse todursa karın
Kurug ıdmasa birse özde barın

* Prof. Dr., Fırat Üniversitesi. (esimsek@firat.edu.tr)
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(Yedirip içirerek, karınlarını doyurduktan sonra da boş göndermemeli, neyi 
varsa, onlara ihsanda bulunmalıdır.) (Yıldırım 2002, 92)

Osmanlı askerî teşkilatını Avrupa’ya tanıtan meşhur Comte de Marsigli’nin, 
Türk toplumunun misafirperverliği ile ilgili olarak; “Türkler, hiçbir din farkı gö-
zetmeksizin bütün yabancılara karşı son derece misafirperverdirler. Ana yollar 
civarındaki köylerde oturanlardan hâli vakti yerinde olanlar, öğleden evvel ve 
akşamüstü gezintiye çıkıp yolcu bulmaya çalışırlar. Eğer bulacak olurlarsa evle-
rine davet ederler, davet için kavgaya bile tutuşurlar.”derken, Güvahî de Pendnâ-
me’sinde; “Konuğa izzet eyle kâfir olsa” diyerek misafir kabul etmedeki sınırsız-
lığı vurgular.

“Misafirperverlik” geleneğine Dede Korkut Hikâyeleri’nde de rastlanır. Adı 
geçen eserde, sık sık düzenlenen toylardan, yemeden içmeden bahsedilirken attan 
aygır, koyundan koç, deveden buğra kesilir; dağ gibi et, göl gibi kımız yığılır. 
Özellikle Bayındır Han’ın yılda bir kere toy düzenleyip ziyafet vermesi gelenek-
selleşmiş ve misafiri gelmeyen evler için; “Konuğı gelmeyen kara ivler yıkılsa 
yig” şeklinde beddua edilmiştir.

Türklerin bu konukseverliği/misafirperverliği edebiyatımızın her alanına ol-
duğu gibi atasözlerine de yansımıştır (Aksan 2008, 159). Az sözle çok şeyin ifade 
edildiği atasözleri, yaşanmışlıkların bir özeti olması bakımından Türk insanının 
misafirperver ruhunu açıkça ortaya koyar: “Misafir kısmeti ile gelir.”1 Çünkü, 

1 “Misafir gelse uğur/ kısmetiyle gelir” atasözünün çeşitli Türk boylarındaki karşılığı:
Dltü. Uma kelse kut kelir.
Altn. Konak kelse kut kelir, köp kelse cut kelir.
Oğzt. Konuk rızkı ile gelür./ Konıgı gelmiyen kara evler yıkılsa yeg.
Osml. Misafir kısmetiyle gelir./ Konuğa hürmet eyle, eğerçi kâfir olsa da. 
Afgn. Mihman gelir eşikten, rızgı gelir deşikten.
Ahsk. Misefirin rizi kendinden ileri gelir.
Alty. T’akşı ayılçı kelgençe eezi toyor.
Balk. Misafir on kısmetle gelır, birıni yer, dokuzuni bıragar.
Başk. Kutlu kunak üyge kilhe, kuyın iki beres kilterer.
Bbck. Nerde haraket orda bereket.
Blgr. Misafir kısmetiyle gelir.
Çuvş. Hınara hıtsırlanmassı.
Dbrc. Mısapır kîsmetî men kelîr.
Dlrm. Gelen misafii kısmetinle gelii.
Gazr. Konuğun ruzusu özünden kabah yetişir.
Haks. Aalcı kilze oñ agılar. 
Kazk. Konak kelse kut keler.
Kazr. Her konağın öz gısmeti var.
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misafir, evin bereketi, kısmetidir. Bu bakımdan sıkıntıya düşmeden ona her tür-
lü ikram yapılır. Diğer taraftan, misafirin kısmetiyle gelmesi, yediğinden daha 
fazlasını bırakması düşüncesi ile söylenen, “Misafir on kısmetle gelir; birini yer 
dokuzunu bırakır.” atasözü, misafirden kaçınmamak, aksine ona elden geldiğince 
ikramda bulunmak gerektiğini öğütler. Türk insanı bu hassas düşüncesine bağlı 
olarak misafir için düşündüklerini ev sahibi için de düşünür. Bu ince duyuş ve dü-
şünüş, “Misafirlik üç gündür.” atasözüne de yansımıştır (Pala, 2010, 226). Misafir 
bereketlidir, evin neşesidir. Ancak atalarımız misafirliği, ev sahibini yormamak 
adına üç gün ile sınırlı kılmıştır. Böyle bir sınırlama ile hem ev sahibi hem de mi-
safir daha mutlu olacaktır. Misafir ağırlamada hassas davranan Türk insanı, onu 
incitmemek için öylesine özen gösterir ki, onun yanında başkalarına bile kötü söz 
söylememeye, olumsuz davranışta bulunmamaya özen gösterir. Nitekim “Sohbet 
sevmeyen değirmen kurar, misafir sevmeyen çocuğunu döver.” şeklindeki atasö-
zü misafirin yanında yapılacak kötü bir davranışın onlara saygısızlık olacağını 
açık bir şekilde anlatır. 

Oysa başka ülkelerin insanları sadece kendilerini düşündükleri için “misafir-
lik” kültürü de bunlar arasında hemen hemen yok gibidir. Bugün, deyimlerimiz 
arasına dâhil ettiğimiz “Alman usulü”, bu görüşü en güzel bir şekliyle açıklamak-
tadır. Nitekim kendi kültürleri içerisinde yaşatılan misafirlikle ilgili atasözleri de, 
konuya nasıl baktıklarını açıkça göstermektedir:

İran atasözü; “Misafir, ilk gün altın, ikinci gün gümüş, üçüncü gün demir, 
dördüncü gün çanak gibidir. Beşinci gün ise kül gibi sokağa atacaksın!”

Afrika atasözü; “Misafiri kebap yapıp yiyeceksin.”
Fransız atasözü; “Balıklar ve misafirler üç günde kokar.”
Bütün bu bilgilerden sonra, konuyu fazla genişletmeden, Türk kültüründe 

misafirperverlik olgusunu -sadece anlatı türlerinden hareketle- değerlendirmek 
istiyoruz. Türk halk anlatılarında, “misafir” kelimesi beraberinde misafir ağırla-
ma geleneğini de getirir. Onun için anlatı türlerinden hareketle misafir ağırlama 
konusunu değerlendirirken şu başlıklar altında ele almayı uygun gördük:

Kbrs. Her kul gendi kısmetiynandır.
Kırm. Tanrı misafiri kısmetinen kelir.
Kklp. Konak kelse esikten, ırıskı keçer tesitken.
Krçy. Konak kelse kut kelir, köb kelse cut kelir.
Krgz. Konok kirse eşikten, ırısı kiret teşikten.
Kşky. Konak eviniñ heyri bereketidir. / Konağın ruzisi özünden ileri geler.
Özbk. Mehman keler eşikden, rızkı keler teşikden. / Mehman kelgan uydan baraka arimaydi.
Tatr. Kunak nasıybı belen kiler.
Trkm. Gonaklı öye gut girer.
Uygr. Mehmanniñ riski özi bilen. (Çobanoğlu 2004, 382-383)
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1. Misafire ikram
Misafir ağırlamanın temelinde ona yapılacak ikram yatmaktadır. Bir eve mi-

safir geliyorsa eğer, ilk akla gelen ona nelerin ikram edilebileceğidir. Yemeklerin 
en lezizi, en güzel şekilde misafirlere sunulur. “Misafirin önüne aş koy, iki elini 
boş koy” atasözü de bu fikri doğrular niteliktedir. 

Misafiri ağırlamak her şeyiyle ev sahibine aittir, bu onun onuru, şerefidir. 
İlk yazılı eserlerimizden biri olan Divânü Lügat-it Türk’te geçen; “Endik uma, 
evligni ağırlar” (Şaşkın /ahmak misafir ev sahibini ağırlar.) sözü, ağırlama işinin 
misafire değil de ev sahibine ait olduğunu, ev sahibinin ne şekilde olursa olsun 
misafirini ağırlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, misafirin bu konuda rahat 
olmasını sağlar. Misafirin ev sahibini ağırlaması ona hakarettir. Bu atasözü, sade-
ce Anadolu sahasında değil, hemen hemen bütün Türk dünyasında bilinmektedir:

Altn. Konakdin avkiri konakbaydi siylar.
Oğzt. Gonağın enesi endicek ev issin ağırlar./ Konağın kutsuzı ev issin ağırlar.
Osml. Ahmak konuk ev issini ağırlar.
Afgn. Samsık mıhman öy eyesine hödür eder.
Balk. Şaşkin müsafir ev sayibini agırlatırır.
Başk. Kunak bulhañ tıynak bul.
Blgr. Misafirin akılsızı, ev sahibini ağırlar.
Dlrm. Âmak misaafii ev sabine hizmet eder.
Gagz. Ev sahibinin işine karışma!
Gazr. Ahmak konak ev sahibine ağırlar.
Haks. Añma alcı ib eezini dee alcı ider.
Kazk. Akmak bolsa konağı iyesin ce dep zorlaydı.
Kazr. Konuk hayasız olsa, ev yiyesini evden kovar.
Kbrs. Ahmag misafir ev sahibini ağırlar.
Kklp. Akılsız konak, üy iyesine miret etedi.
Krgz. Konogu küçtüü bolso, üy êêsin biyleyt.
Trkm. Akmak mıhman öy eyezine hödür eder. (Çobanoğlu 2004, 66)
Burada şunu da belirtmeliyiz ki, misafir ağırlama ve misafirperverlik denilin-

ce ilk akla gelen isim Hz. İbrahim’dir. Anlatıldığına göre, cömert, misafiri ve ik-
ramı seven bir kişiliğe sahip olan Hz. İbrahim’in malı, hayır için dağıtıp ikramda 
bulundukça daha da artarmış. Sofrasından ne kadar çok insan yemek yerse yesin 
yine de yiyecekler tükenmez imiş (Güler 2006, 58-64). Bugün, deyim hâline ge-
len “Halil İbrahim sofrası”nın temelinde de bu inanış vardır. 
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Diğer taraftan, Dede Korkut Hikâyeleri’nde “iyi kadın” ile “kötü kadın” ta-
nımlanırken misafire olan ilgi ve ikramları ölçü alınmıştır. İyi kadın, her ne şekil-
de olursa olsun misafirini iyi bir şekilde ağırlayabilen bir kişidir:

Ozan ivün tayağı oldur ki yazıdan yabandan ive bir konuk gelse, er adam evde 
olmasa, ol anı yidirir içürür, ağırlar, azizler gönderir. Ol Ayişe Fatıma soyıdur ha-
num. Anun bebekleri yetsün. Ocağına bunçılayın avrat gelsün (Ergin 1989, 76).

Kötü kadın ise evine sahip çıkmayan, çok gezen ve misafirine ikramda bu-
lunmayan, yemek sunmayan kadınlardır:

Öte yazıdan yabandan bir odlu konuk gelse, er adam ivde olsa, ana dise ki: 
‘Tur etmek getür yiyelüm, bu da yisün - dise- pişmiş etmegün bakası olmaz yimek 
gerekdür.’ Avrat aydur: ‘Neyleyeyim, bu yıkılacak ivde un yok, elek yok, deve de-
ğirmenden gelmedi -dir- ne gelür ise benüm sağrıma gelsün diyü elin götüne urur, 
yönün anaru sağrısın erine döndürür; bin söyler isen birisini koymaz, erün sözini 
kulağına koymaz. Ol Nuh Peygamber’in eşegi aslıdır. Andan dahı sizi hanum Al-
lah saklasıun, ocağunuza bunçılayın avrat gelmesin (Ergin 1989, 77).

Sadece hanımların değil, erkeklerin de misafiri ağırlamasını bilmesi gerekti-
ği ve bu geleneğin büyüklerden görülerek yaşatıldığı yine Dede Korkut Hikâye-
leri’nde ifade edilir. Bu bağlamda, Dedem Korkut’un; “Kız anadan görmeyinçe 
ögüt almaz, oğul atadan görmeyinçe sufra çekmez.” (Ergin 1989, 74) şeklindeki 
veciz sözü anlamlıdır. 

Ayrıca, Dede Korkut Hikâyeleri’nin büyük bir kısmında geçen ve av, savaş, 
düğün veya toplu hâlde yapılan dualar öncesi; “Açları doyurup çıplakları giydir-
me” geleneği de aynı kültürün bir uzantısı gibidir. 

Bugün, Anadolu sahasında olduğu gibi çeşitli Türk cumhuriyetlerinde de hâlâ 
devam ettirilen, “misafire kurban kesme” kültürümüzdeki misafirperverlik anla-
yışını en güzel şekliyle açıklamaktadır. Cenupta Türkmen Oymakları adlı eserde, 
Elbeyli Aşiretinden Hacı Efendi; “Azizim, buna biz misafir kurbanı deriz, bu kur-
banın başı ile kuyruğunu mutlaka misafirin önüne koruz. Misafir için kesilmiş 
kuzuların başı muhakkak sofrada ve misafirin önünde bulundurulur.” (Yalman 
1977 / C I, 14-15) diyerek misafirler için kesilen kurbandan söz eder. Aynı eserin 
devamında bazı bölgelerde ise misafir için kesilen kurbanın kellesinin beyni bir 
tabağa alınarak sofraya konduğu belirtilir (Yalman 1977 / C II, 114). Bu geleneğin 
benzeri, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetlerinde de 
uygulanır ve öncelikle kesilen hayvanın başı pişirilerek, “başa, baş ikram edilir” 
düşüncesiyle baş misafir sayılan aksakala sunulur. O, bir parça aldıktan sonra 
diğer misafirlere ikram edilir. 

Oğuz Kağan Destanına baktığımızda Oğuz Han’ın yurduna döndüğü zaman 
bir ziyafet tertip etmesi ve konuklarını en iyi şekilde ağırlaması, misafirperver 
Türk halkının destanlara yansıyan yüzünü göstermektedir. Oğuz Kağan, bir otağ 
yaptırıp büyük bir ziyafet hazırlığına girişir. Bütün ağaçların dışını altın ile kaplar. 
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Her yeri lâl, yakut, zümrüt, firûze ve inci ile süsler. Dokuz bin koyun ve dokuz yüz 
sığır kestirir. Derisinden doksan dokuz havuz yaptırır. Dokuzuna rakı ve doksa-
nına kımız doldurtur. Bütün maiyetini çağırtıp getirir. Onlara layık ihsanlar verir 
(Sakaoğlu-Duymaz, 2002, 235). Oğuz Han’ın maiyetindeki herkese gösterdiği ilgi 
ve ikram eşittir. İdeal insan tipini temsil eden Oğuz Han, dosta düşmana gösterdiği 
tavrıyla da örnek bir tip özelliği gösterir.

Divanü Lügat-it Türk’te geçen bir dörtlükte ise şanın şöhretin artmasının ancak 
misafiri iyi ağırlamakla mümkün olacağı belirtilir:

Körklüğ tonuğ özünğge
Tatlığ aşığ adhınka
Tutgıl konuk agırlıg
Yadhsun çawınğbudhunka

(İyi elbiseyi kendin giy, tatlı yemekten başkasına hisse ayır; konuğu ağırla, tâ 
ki ününü herkese yaysın) (Atalay 1992 / I.C., 45) .

Halk arasında, misafiri ağırlama, yedirme içirme öylesine yüceltilmiştir ki, ba-
şına getirilen “Tanrı” kelimesiyle kutsallaştırılmış, misafir ağırlamak ibadet etmeye 
eş değer sayılmıştır. Kapıyı çalan, bizim değil Tanrı’nın misafiridir, misafiri gücen-
dirmek Tanrı’yı gücendirmektir. 

Örneğin, “Çobanın İbadeti” adlı efsanede, nasıl ibadet edileceğini bilmeyen 
çoban, kendince en kıymetli değerlerini düşünerek; “Aman Allahım geliver, südü-
mü, yoğurdumu yiyiver.” diyerek her gün dua ederek ibadet ettiğini zannedermiş 
(Sakaoğlu 1989, 49). 

Dikkat edilirse, burada kendince ibadet eden çoban, Allah’ı evine davet ederek 
elinde var olan değerlerden; yoğurdundan, sütünden ikram etmek istemektedir.

Malatya’da anlatılan; “Zümrüdü Anka” masalında şehri dolaşan gencin, suyun 
gözesini tutan ve her gün bir adam karşılığı halka su veren devi öldürmek için padi-
şahtan müsaade istemesi üzerine, padişahın; “Olur mu insanoğlu? Sen bizim gonu-
ğumuzsun. Nassıl seni ölüme gönderek!” dediğinde, oğlanın; “Beni misafir etmek 
istiyseniz getirin yiyecekleri, şimdi yiyeyim. Günlerdir acım!” (Geniş 1998, 66) 
demesi üzerine padişahın koca bir kuzu keserek bunu ağırlaması, misafirliğin hangi 
anlama geldiğini en güzel şekliyle açıklamaktadır. İyi ev sahibi, misafirini kendi 
menfaatleri için çalıştırmaz, evinde ikramların en güzeliyle ağırlar. Misafir etmenin 
anlamı ise en güzel şekilde yedirip içirmedir. Nitekim, “Avcı Ahmet” masalında da, 
Avcı Ahmet’i evinde misafir eden çoban, belki de tek geçim kaynağı olan davarını 
kesip sofra kurarak onu ağırlar (Alptekin 2002, 226).

Fıkralarında yemeyi çok seven ve davetleri hiç kaçırmayan Nasreddin Ho-
ca’ya, misafir olarak gittiği evde, ev sahibi; “Aç mısın, susuz musun yoksa uykusuz 
mu?” diye sorduğunda Hoca’nın; “Gelirken pınar başında biraz uyumuştum!” diye 
cevap vermesi, misafirlikte yemek yemenin yine öne geçtiğini gösterir. 
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Ama aynı Nasreddin Hoca, evine misafir gelince yedirme-içirme işlemlerine 
farklı bakar: Misafirlerden birisi, Nasreddin Hoca’nın evinde yatıya kalır. Akşam 
yemeği yenildikten sonra yatma zamanı yaklaşınca ikram edilmesi gereken yiye-
cekler ortaya çıkmaz. Vakit ilerlediği için karnı acıkan misafir;

Bizim eller bizim eller
Yatarken üzüm yerler

diye bir türkü tutturarak ev sahibine laf atar.
Bu türkünün sonunun nereye varacağını anlayan Nasreddin Hoca;

Sizin eller sizin eller
Yatarken üzüm yerler
Bizde böyle âdet yoktur
Saklarlar da kışın (güzün) yerler.
der (Sakaoğlu - Alptekin 2009, 178).

Böylece, davetlerin hakkını layıkıyla veren Hoca, evine gelen misafirleri her 
zaman gerektiği gibi ağırlamayarak, menfaat düşkünlerine gereken cevabı mizahi 
bir üslupla verir. 

Mizah ustası Nasreddin Hoca, yeri geldiğinde, imkanları dâhilinde, evine 
gelen konuklarını ağırlamasını da bilmiştir. Her zaman olduğu gibi yine bir gün 
birkaç misafirini eve götürdüğünde evinde hiç bir şeyin olmadığını gören Hoca, 
içi boş bir tası olarak misafirlerinin yanına gider ve; “Arkadaşlar, ayıp görmeyin. 
Evde yağ, pirinç ve odun olsaydı, çorba pişirecek ve şu koca tasla size sunacak-
tık!” diyerek misafir ağırlamada yeme içmenin ön plâna çıktığını güzel bir üslûpla 
vurgular (Tokmakçıoğlu 2004, 222).

Divanü Lügat-it Türk’te geçen şu beyit de aynı konu üzerinedir:
“Kolsa kalı oğraban bergil takı azukluk
Kargış kılur umalar yunçığ körüp konukluk”
(Sana bir konuk gelip bir şey isterse, azık dilese ona ver; çünkü konuk, çı-

karılan yemeği iyi bulmazsa sahibine lânet eder.) (Atalay 1992/ I.C., 274-275).
“Şahmeran” adlı masalda ise Şahmeran’ın yer altındaki ülkesine giden kah-

raman, orada yedi yıl ağırlanır. Şahmeran, kahramanın tekrar dönmesine engel 
olmak için bunu elinden geldiğince iyi ağırlayıp en güzel yiyeceklerle besler. 

“Üç Arhadaş” adlı masalda da tarlada çalışan adam, yanına gelen ihtiyarın 
kendisinden bir parça ekmek istemesi üzerine, ekmeğinin kuru olduğunu belirte-
rek, adamı sırtına alıp evine götürür ve hanımına: “Hadi hanım, çabuh bi, çorba 
goy. Misafirimiz yaşlı, dişleri yoh, ekmeği yiyemez. Sıcah sıcah bi çorba içsin ki 
kendine gelsin.” (Geniş 1998, 45) diyerek misafir için her şeyin yapılabileceğini 
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en güzel şekilde ifade eder. 
 “Misafirlik” kavramı beraberinde yemeyi-içmeyi getirmekle birlikte, zoraki 

davetlerde özellikle cimri ev sahiplerini konu alan anlatılarda, işin hilesine kaçan 
bu kişiler cezalandırılarak insanlara, misafirlerin nasıl ağırlanması gerektiği ko-
nusunda mesajlar verilir. Örneğin, Kazan’da anlatılan; “Kandala Bilen Köya Eki-
yatı / Tahtakurusuyla Güve Efsanesi”nde; cimri karı-kocayı, kardeşleri bir düğün 
esnasında evine yemeğe çağırır. Bunlara karşılık verme gereği duyan karı-koca, 
yemek için kart horozlarını bile kesmeye kıyamayarak kedilerini kesip yemek 
yaparlar ve horoz çorbası diye içirmek isterler. Ancak misafir gelen kadın şüp-
helenerek mutfağa iner ve orada kedi kafasını görür. Kedi kafasını karı-kocanın 
önüne atarak yaptıkları şeyin çok ayıp olduğunu söyler. Adam, utancından yün 
çuvalına girer, kadın ise kıpkırmızı olmuş yüzünü odanın bölme tahtasına yapış-
tırır. Bunlar, burada zayıflaya zayıflaya biri güveye biri de tahtakurusuna dönüşür 
(Ergun 1997, 656-657).

Görüldüğü gibi masal, efsane hatta fıkra gibi anlatı türlerimizin hemen hep-
sinde, misafiri ağırlamanın birinci şartı, onlara en güzel ve leziz yiyecekleri su-
narak ikram konusunda gereken özeni göstermektir. Diğer taraftan ikramı reddet-
mek, ev sahibine veya davet edene karşı büyük bir ayıp olarak görülür ve onları 
incitir. Onun için sunulan ikramların misafir tarafından kabul görmesi önemlidir.

2. Sıkıntılarını giderme / ev sahibi olarak misafirin problemlerini çözme
Her ne kadar “misafir” kelimesi beraberinde yeme-içmeyi getiriyor, “misafir 

ağırlamak” masayı en güzel yemeklerle donatmak anlamına geliyorsa da bazı an-
latılarımızda ev sahibi, güzel ikramların yanında misafirinin problemlerini çözen 
bir bilge olarak da karşımıza çıkar.

Afyonkarahisar’da anlatılan; “Çiftçinin Kızı” adlı masalda, padişahın vezir-
lik sınavına tabii tuttuğu adam, bir çiftçinin misafiri olur. Çiftçinin kızı, padişahın, 
vezir olmak isteyen adama bir kese altın vererek; “Bu altınlarla bir koç alacaksın. 
Altınları geri, koçu diri, etini de pişirip getireceksin.” diye görevlendirdiği misa-
firine ne yapması gerektiğini öğretir. Adam bu kızın verdiği akıl ile söylenenleri 
yapıp vezir olur (Özçelik 2004, 418-419).

Yine aynı bölgede anlatılan; “Kaygısız Ev” adlı masalda ise bir kadın, oğ-
lunun yedi yıl çocuğu olmayınca, Allah’a yalvararak; “Allah’ım, benim oğluma 
bir evlat ver de kaygısız bir evde gömlek biçeyim.” diye vaatte bulunur. Torunu 
olunca da kaygısız ev bulmak için yollara düşer. Yolda, görkemli bir ev görüp, 
hane halkının kaygısız olabileceğini düşünerek kapıyı çalıp içeri girer. Kadın, 
kendisini karşılayan geline; “Yavrum, beni misafir ettin ama, niye geldiğimi sor-
madın!” der. Gelin ise; “Anne, misafire niye geldiği sorulmaz. Hoş geldin, safa 
geldin. Buyur, derdini söyle. Çaresi bende ise hemen bulayım.” (Özçelik 2004, 
436) diyerek, kadına ikramda bulunmak yerine derdini sorar, gücü yeterse çözüm 
bulacağını söyler. Aynı masalın devamında Avcı Mükeşşa’yı görmeye giden adam 
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kırk odalı köşke varır. Her gün bir odada yatarak kırkıncı gün ev sahibi ile görüş-
tüğünde; “Arkadaş, kırk gündür evindeyim, niye geldiğimi sormadın!” deyince 
Avcı Mükeşşa; “Hoş geldin, safa geldin. Misafire niye geldiği sorulmaz. Ama, 
de bakalım derdin nedir!” diyerek (Özçelik 2004, 437), öncelikle misafirinin bir 
derdinin olduğunu anlayıp bunu çözmeye çalışır.

Diğer taraftan ev sahibi, iyileri mükâfatlandırıp, kötüleri cezalandıran iyi 
bir eğitmendir. Bu yönüyle insanları da iyiye, güzele, doğruya yönlendirip daha 
sağlıklı ve güvenli toplumların oluşmasına vesile olur. Elazığ’da anlatılan “Dört 
Mevsim” adlı masalda, eşinin teşvikiyle oğlu tarafından ıssız bir yere terk edilen 
bir anne, dört kardeşin yaşadığı ve adları “Dört Mevsim” olan bir eve misafir olur. 
Mevsimleri sevip sevmediği sorulan anne, her mevsimin kendine göre güzellikle-
rinin olduğunu belirterek olumlu cevap verir. Dört kardeşin her biri, bunu ayrı ayrı 
ödüllendirirler. Böylece kadının- dört kardeşin duaları neticesinde- kamburu yok 
olur, güldüğünde yanağında inciler saçılır, ağladığında gözlerinden inci mercan 
dökülür, yıkandığında leğenler altın olur! 

Aynı yere oğlanın kayınvalidesini de gönderirler. Kadın, karamsarlığı sebe-
biyle bunlara olumsuz cevaplar verir. Böylece, ikram olarak kamburu artar, alnın-
dan ağzına kadar yüzü yara olur, ağladığında gözünden kara sular akar, konuştu-
ğunda ağzına toprak dolar (Pirinççi 2002, 95-97).

Kerkük’te anlatılan “Köylünün Bacısı” adlı masalda ise kaybolan kız kar-
deşini aramaya giden delikanlı, bir kasabın evinde misafir olur. Kasap, hem de-
likanlıyı güzel bir şekilde ağırlar hem de kız kardeşini bulmasına yardımcı olur 
(Bayatlı 2009, 238-239).

Bütün bu örnekler gösteriyor ki misafir ağırlamak sadece ilgili kişinin karnını 
doyurmak değil, duruma göre bazen mükâfatlandırarak bazen de cezalandırarak, 
ona gereken dersi verip, kişiler arası iletişimi sağlayarak sağlıklı bir toplumun 
oluşmasına katkıda bulunmaktır.

3. Misafire itimat ederek toplumda güven ve ahlaki değerlerin korunması
Eve kabul edilen misafir, Tanrı misafiridir, ondan asla kötülük beklenmez. 

Öncelikle “Tanrı misafiri” ifadesi, eve alınan kişiye bir kutsallık vasfı yükler. O, 
herhangi birinin değil, Tanrı’nın aracılığı ile gelmiştir. Bu inanışla eve alınan mi-
safir, içeride hane halkının hepsiyle birliktedir. İnsan, evinin kapısını, bu şekilde, 
ancak sonuna kadar güvendiği kişilere açabilir.

İşte, Türk kültüründe bu düşünceyle misafire bakıldığı için, evinde kızı-ge-
lini olan aileler de misafirlerinin yanında gayet rahat hareket ederler. Bu durum, 
Cenupta Türkmen Oymakları adlı eserin yazarı Ali Rıza Yalman (Yalkın)’ın di-
linden şöyle ifade edilir. Yalman, eserini hazırlarken gittiği Göşdere’de, İbrahim 
Ağa’nın çadırına bir gece misafir olur. Gece olunca, tek odalık çadırın içine ya-
taklar sıra sıra serilir ve ailenin 17-18 yaşlarındaki kızı misafirin hemen yanındaki 
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yatağa yatar. Ertesi gün aile reisine, kızın yatağını neden yanına hazırladıklarını 
sorar. İbrahim Ağa; “Biz Yörükler, bize yakın büyüklere böyle ederiz. Bu âdeti-
miz, ata-dede âdetidir, nidek âdet bulunmuş…!” der. “Ya bir kaza olursa?” so-
rusuna ise; “Bizim kızlar nefislerine hâkimdir. Ama biz, misafiri de gözünden 
biliriz. Eğer, bir misafir hainlik eder ve yan gözle bakarsa zorlu düşmanlığımız 
üstüne gelir. Biz, öylesi adamı yaşatmayız. Buralarda, ardıç hâkim, çam kadı!” 
der (Yalman 1977, C.II, 112-113).

“Güzel Ahmet” hikâyesinde ise Hint Padişahının kızı Pambuk Gözeli’ni ara-
mak için Hint şehrine giden kahraman, yolda misafir olarak kalabileceği bir ev 
arar. Atı, köhne bir evin önünde durunca, o evin kapısını çalar. Evde gariban bir 
çoban oturmaktadır ve o gün evlenmiştir. O gün evlendiği için de hayvanları ot-
latmaya gitmemiştir. Ama, kapısına misafirin geldiğini görünce yeni evlendiğini 
hiç hissettirmeden, eşini kız kardeşi olarak tanıtır ve; “Ooo, buyur kardeşim, seni 
Allah gönderdi!” diyerek atın dizginini tutup Güzel Ahmet’i indirir, evine buyur 
eder ve eşini çağırıp; “Allah aşkına yüzünü ağmiyeceksin, üç-dört senelik evliy-
miş gibi hareket edeceksin. Allah, bizim evimize bir daha böyle hayırlı bir misafir 
ya gönderir ya göndermez. Bu Tanrı misafiri. Bu gadar zenginner var, bu gadar 
ağalar bağler var ıkanna, at gelip bizim gapıya dineliyo. Bunda da bir hikmet 
vardır.” der.

Yeni gelin, evde ne varsa hazırlar ve hep birlikte yerler. Ancak, evlerinde 
sadece bir kat yatak vardır. Bu yatağı sererler, Güzel Ahmet yatar. Açıkta kalan 
kız, ocağın başına kıvrılır. Çoban da misafir rahat etsin diye başında bekler, üstü 
açıldıkça örter, yataktan kalkınca terliğini düzeltip suyunu döker, havlusunu tutar. 
Güzel Ahmet, ona da yatması için ısrar edince; “Yok gardaş, hürmet Allah içindir. 
Benim evime misafir, bir daha ya nasib olur ya olmaz!” der.

Sabah, işine gitmek zorunda kalan çoban, Güzel Ahmet’e; “Gardaş, ben kö-
yün Neharcısıyım. Şimdi getmesem,’ evine misafir geldi de onun uçun getmedi’ 
deller… Sen, evimizde dur. Evdeki bacın, sen kardeşisin. Ben mala gedîm, ağşa-
ma gene gelirim.” der (Görkem 2000, 178-179).

Görüldüğü gibi ev sahibi, kapısını çalan misafiri her şeyiyle sahiplenir, ba-
şına gelebilecek türlü felaketlere karşı da onu korur. Nitekim, Urfa’da Bulun-
tu Mehmed Efendi ile ilgili anlatılan olay, bu durumu çok güzel açıklamaktadır. 
Anlatıldığına göre, Buluntu Mehmed Efendi, geç saatte evinden ayrılan misafir-
lerinin dar sokaktan rahat geçebilmeleri için, merdivenin başına çıkıp feneriyle 
yollarını aydınlatırken, karşı taraftan birkaç kişi buna ateş etmeye başlar. Hiç isti-
fini bozmadan, cesurca feneri tutmaya devam eden Buluntu Mehmed Efendi, bir 
taraftan da; “Bre ırzı kırıklar, bula bula bugünü mü buldunuz? Bana bir kurşun 
gelse nihayet ölürüm, onun için de gam yemem. Kurşunlardan bir fenere gelir de 
ışık sönerse, misafirlerim bir kazaya uğrar, karanlıkta yollarını bulamazlar, ondan 
korkarım. Kesin şu cayırtıyı da onlar selametle uzaklaşsınlar! Sonra ne halt ede-
cekseniz edersiniz!...” der (Görgü Ansiklopedisi, 242). 
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Dikkat edilirse karşımızda misafirinin yolda rahat gidebilmesi için canını 
kurşunlardan sakınmayan bir ev sahibi vardır. Bu durum, dostunun/misafirinin çı-
karlarını, kendi çıkarlarının üzerinde gören, birbirine güvenen insanlardan oluşan 
sağlıklı bir toplumun her zaman var olabileceğini göstermektedir.

Diğer taraftan, yeri geldiğinde misafirini kötülüklerden koruyan ev sahibi, 
yeri geldiğinde de yanlış hareketinden dolayı misafirine doğru yolu gösteren bir 
eğitmendir. Kerkük’te anlatılan bir masalda, cimri bir adam daha ucuz ciğer almak 
için Kerkük’ten Musul’a gider. Adamın cimriliğini fark eden kasap, bunu akşam 
evine misafir eder. Yemekten önce evin hanımı kocasına; “Yiyelim mi dövelim, 
dövelim mi yiyelim?” diye sorar ve misafirine de açıklama yapar; “Bu benim eski 
eşimin mezarıdır. O, o kadar cimrilik yaptı ki, kendi parasını hiç yemedi. Biz, 
bazen yemek yemeden önce, bazen de yemek yedikten sonra mezarını döveriz!” 
der. Bu sözler üzerine cimri adam hatasını anlar ve hemen evine gidip ondan sonra 
kazandıklarını rahatlıkla yemeye başlar (Bayatlı 2009, 320-321).

Aşağıdaki mâni ise misafirini rahat ettiremeyip, her işlerine karışan ev sahip-
lerine yöneliktir: 

“Hey, eşekten olma katır
Ne gönül bilirsin ne hatır
Misafirin keyfi misin
Alt’ay da yatar bir yıl da yatar” (Kaya 1999, 629)

Mâninin ilk mısraında misafirine gereken ilgiyi göstermeyen ev sahibine hi-
tap edilir. O, hatır gönül bilmeyen, “eşekten olma bir katır”dır ve misafirinin ne 
kadar kalacağına karar verme yetkisine sahip değildir. Çünkü eve gelen misafire 
ne kadar kalacağı sorulmaz. O, ne kadar isterse o kadar kalır. 

Bütün bu örnekler gösteriyor ki, misafirine evinin kapısını sonuna kadar açan 
ev sahibi aynı zamanda yüreğinin kapısını da sonuna kadar açarak güçlü toplum-
ların sağlam insan ilişkileri ile kurulabileceğini bu şekilde gösterir.

4. Misafirperverlik sınavı/Hz. Hızır’ın insanları denemek için misafir/
dilenci kılığında gelmesi

Özellikle, göllerin oluşumu üzerine anlatılan efsanelerin temelinde; dilenci 
veya düşkün bir insan kılığında kapıları çalan Hz. Hızır’ın eve alınmaması, misa-
fir edilmemesi veya isteğinin yerine getirilmemesi yatar. Öyle ki, yardıma muhtaç 
olan düşkün bir insanı eve almamak bir yerleşim merkezinin sular altında kal-
masına sebep olabilmektedir.2 Konuyla ilgili efsanelerden biri Sapanca Gölü’nün 

2 bk. Aziz Ayva, Beddua Sonucu Oluşan Göllerle İlgili Efsaneler, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Fakültesi, yayımlanmamış Yüksek Lisans Semineri, Konya 2000. Konuyla ilgili 16 
efsane metni var. Aziz Ayva, Anadolu Göl Efsaneleri (İnceleme - Metin), Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Fakültesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2001. Konuyla ilgili 
20 efsane metni var. 
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oluşumu üzerinedir. Anlatıldığına göre, Sabancı Baba’ya bağlı olarak bu adı alan 
gölün bulunduğu yerde eskiden bir köy varmış. Bir gün, köye yabancı bir ihtiyar 
gelerek ev ev dolaşıp, çok aç olduğunu belirterek bir parça ekmek ister. Bütün 
kapılardan eli boş dönen ihtiyar, tam köyden ayrılacakken bir tarlada rastladığı 
Sabancı Baba, yanında bulunan yiyeceğini onunla paylaşır. Karnını doyuran yaş-
lı adam; “Öküzlerini al şu karşı tepeye çıkalım, ama sakın arkana bakma,” der. 
Söylenenleri dinleyen Sabancı Baba, tepeye ulaştıktan sonra arkasını dönüp bak-
tığında, köyün sular altında kaldığını, köy halkının ise balığa dönüştüğünü görür 
(Şimşek 2006, 1069-1097).

Bunun dışında yine birçok efsanede, yardıma muhtaç kişi veya dilenci kılı-
ğında halkın karşısına çıkan Hz. Hızır, onları başta misafirperverlik olmak üzere 
çeşitli konularda (iyilik, yardımseverlik, cömertlik, düşkünlere yardım etme vs. 
konusunda) deneyerek, kötü niyetli olanlarını cezalandırır. Cezalandırma şekli, 
yukarıda olduğu gibi, bu insanların yaşadığı yerleşim alanının suya gark olması, 
o bölgenin bir göl hâline gelmesi şeklindedir. Benzer efsaneler, Elazığ’da Ha-
zar Gölü’ne (Alptekin 1993, 99-100; Görkem 1989, 135-136), Bolu’nun Düzce 
ilçesinde Efteni Gölü’ne (Sakaoğlu 2003a, 159-160), Konya’da Obruk Gölü’ne 
(Görkem 1989, 135) bağlı olarak anlatılırken, Tataristan’da da “Dipsiz Göl”, aynı 
olaya bağlı olarak oluşmuştur (Sakaoğlu 2003b, 70-71). Ayrıca, İzmir, Muğla, 
Tekirdağ ve Karadeniz yöresinde de benzer efsaneler anlatılmakta, düşkünlere 
kapılarını açmayanlar, yabancıya misafirperverlik göstermeyenler fena hâlde ce-
zalandırılmaktadırlar (Önal 2003, 416-419). Bir İngiliz efsanesinde de, beddua 
sonucu, halkı misafirperverlik göstermeyen bir yerleşim merkezinin sular altında 
kaldığı anlatılır. Ancak bizdeki Hızır’ın karşılığında orada kötü muamele gören 
kişi bir büyücü kadındır (Seyidoğlu 1980, 1-3). 

Tataristan’da anlatılan, “Urazlı’yı Yer Yutmuş” adlı efsanede ise Urazlı adlı 
köye akşam vakti bir dilenci gelir, ancak bunu oradaki ihtiyar kadının dışında 
kimse evinde misafir etmek istemez. Ertesi gün bir toz bulutuyla birlikte ihtiyar 
kadının evinin dışında köy tamamıyla yok olur. O günden sonra “Urazlı’yı yer 
yutmuş” sözü söylenmeye başlar (Sakaoğlu 2003b, 68-69).

Burada şunu da belirtmeliyiz ki, efsanenin anlatıldığı yer neresi olursa olsun 
cezanın sebebi değişmemektedir. Onun için, “Her geceyi Kadir, her geleni Hızır 
bil” sözüne bağlı olarak halka; kapıya gelen her kim olursa olsun eli boş gönderil-
memesi, düşkünlere her zaman yardım edilmesi gerektiği mesajı vardır.

Malatya’da anlatılan bir efsanede ise köyün suya gark olması yoktur ama, 
insanlar misafire yüz çevirmenin cezasını ömür boyu çekerler. Anlatıldığına göre; 
Küllümağara köyünün sakinleri, Hz. Hızır yerine sonradan ermiş olduğu anlaşılan 
bir zatı evlerine misafir olarak kabul etmezler. Çaresiz kalan adam, köyün civa-
rındaki bir mağaraya girerek geceyi orada geçirmek ister. Ancak sabah mağaraya 
giden köylüler adamın öldüğünü ve kefenin, suyun ve sabunun hazır olduğunu 
görürler. Üstelik yanı başında da bir pınar zuhur etmiştir. Köylüler yaptıklarına 
pişman olup hemen oraya defnederler. O günden sonra mezarın bulunduğu yerden 
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her Cuma kan akarmış. Köylüler, kanın akmasının sebebini adamı evlerine kabul 
etmeyişlerine bağlayarak her defasında yeniden üzülürler ve bu yere de; “Kefen 
Getiren” adını verirler (Alptekin 1993, 43-44).

Hz. Hızır, yardım veya “misafirperverlik” sınavında başarı sağlayanları da 
ödüllendirir. Elazığ’da anlatılan bir efsanede, dilenci olarak gelen Hz. Hızır, ken-
disine sadaka veren dul kadına; “Kızım, daima evin bereketli olsun.” diye dua 
eder. O günden sonra kadının küpündeki yağ hiç eksilmez (Görkem 2006, 171). 

“Bitmeyen yiyecek” motifi, birçok efsanede (Önal 2003, 402-404) ele alındı-
ğı gibi, evliya menkıbelerine bağlı olarak da anlatılır. Bu durumun misafirine iyi 
davranan insanların ödüllendirilmesine bağlı olarak anlatılması; “Misafir on kıs-
metle gelir; birini yer, dokuzunu evde bırakır.” atasözünü teyit eder durumdadır. 
Ekmeğini paylaştıkça evin bereketi artacaktır. Sevgi gibi, bilgi gibi ihtiyacı olana 
yardım etme de evin bereketini artırmaktadır.

Bir Muğla efsanesinde ise, yolcu kılığında bir eve uğrayan Hz. Hızır / Hasan 
Dede, evin kızından su ister. Kız suyu getirirken üzerine çam pürçüğü atar. Böy-
lece yoldan gelen misafirinin terli terli su içmesine engel olur. Hz. Hızır / Hasan 
Dede, bu ince düşünceli ev sahibesinden dolayı bütün köye: “Güzelleriniz sarı-
masın, çamlarınız kurumasın.” diye dua eder. Aynı efsane, Hz. Ali için de anlatılır. 
(Önal 2003, 330-331).

Diğer örneklerde olduğu gibi burada da ihtiyacı olan insanlara evin kapısını 
açmanın güzellikleri ve yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağı vurgulanır.

“Hızır ile Üç Hırsız” masalında da Hz. Hızır’ın görevi aynıdır. Üç hırsız, 
Allah’ın ucunu bulmak için yola çıkarlar. Bir pınar başında karşılarına bir adam 
çıkıp arayışlarının imkânsız olduğunu belirterek birer dilek tutmalarını söyler. İlk 
ikisi zenginlik, mal mülk isterken üçüncüsü; “Bir kötü avrat ile evinden misafi-
rin hiç eksik olmamasını” ister. Karşılarındaki adam Hz. Hızır’dır ve üçünün de 
dileğini yerine getirir. Bir yıl sonra hırpani kılıklı bir ihtiyar kılığına bürünerek 
bunları denemek için sırasıyla evlerine misafir olmak ister. İlk ikisi bu misafi-
ri kabul etmedikleri için tekrar eski hallerine dönerek cezalandırılırlar. Üçüncü 
adam, bunu evine alıp gereken her türlü ikram ve ilgiyi gösterdikten sonra yaşlı 
adamın iyileşmesi için çocuğunu kesip fırında pişirmeye bile razı olur. Ancak, bir 
süre sonra pişen çocuğunu fırından çıkarmak isteyen baba, kızının gül bahçesinde 
Kur’an-ı Kerim okuduğunu görür (Şimşek 2001/ II, 115-118).

Hz. Hızır, bu misafirperver adama, diğerlerinden aldığı malları vererek ödül-
lendirir. Dikkat edilirse bu masalda ana tema “misafirperverlik”tir. Adamın “evin-
den misafirin eksik olmaması” için dilekte bulunması, Türk kültüründe misafire 
verilen önemin güzel bir örneğidir. Misafirin rahat etmesi, sağlığının ve huzu-
runun her şeyin üzerinde tutulması, ev sahibinin, onun sağlığı için çocuğunun 
ölümünü göze alması ile anlatılır. Bu, insanın “ben” duygusunu aşarak erginleş-
me sürecini tamamladığının işaretidir. Diğer taraftan, kötü avrat terimi de dikkat 
çekicidir. Buradaki kötü terimini ahlaki açıdan değerlendirmemek gerekir. Çünkü 
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maddiyatın aksine manevi dünyayı anlatmak için kullanılmıştır. Dünyevi yani 
maddi arzulardan uzaklaşmış bir koca olarak evleneceği hanımda güzellik veya 
zenginlik yerine güzel ahlaklı, çalışkan, becerikli bir hanım ister. Bu hanıma dı-
şarıdan veya dünya gözüyle bakıldığında hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ancak o, 
evinden hiç eksik olmayacak bütün misafirleri ağırlayabilme gücüne ve asaletine 
sahip, yüreği zengin bir kişidir.

5. Misafirperverliğin suistimal edilmesi / kötüye kullanılması:
Misafirperverlikte, ev sahibinin de misafirin de karşılıklı sevgi, saygı ve gü-

vene sahip olması gerekir. Eğer, ev sahibinin iyi niyetine ve dürüstlüğüne karşılık 
misafir bunu suistimal ediyor, gösterilen ilgi ve alakayı bir fırsat gibi değerlen-
diriyor, onu kullanmaya çalışıyorsa bu geleneğin zamanla zayıflayacağının işa-
retidir. Çünkü bir tarafın fedakârlığına karşılık diğeri “ben” duygusunu ön plana 
çıkarmış olacaktır.

İşte, ev sahibinin iyi niyetini kötüye kullanan düşüncesiz ve bencil misafirleri 
konu alan bir masal/fıkra Anadolu sahasında olduğu gibi Uygur Türkleri arasında 
da “Tilimğa Bağlisila / Dilime Bağlayın” adıyla bilinmektedir: Anlatıldığına göre 
uzak bir yerden evine dönen adam yolda tanıştığı bir taciri birazcık dinlenmesi 
için evine davet eder. Tacir memnuniyetle daveti kabul edip birazcık dinlenmek 
yerine iki-üç gün misafir olur ve artık her gidiş gelişte bu eve gelip günlerce kal-
maya başlar. Elinde avucunda bir şey kalmayan adam, bunu misafirine hissettir-
meden komşularından bir şeyler alarak ağırlamaya devam eder. Artık dayanmaya 
gücü kalmayan ev sahibi, yine tacirin geldiği bir günde onu karşılar ama atını 
elinden almaz. Tacir, atını nereye bağlayacağını sorunca da; “Nereye bağlaya-
caksınız, ‘Eve giriniz’ diyen dilime bağlayın!”der (Ercilasun - Turan 1989, 6-7).

Bektaşilere bağlı olarak anlatılan “Tanrı Misafiri” adlı fıkrada da insanların 
dini duygularını kullanmaya çalışan fırsatçılar eleştirilir. Bunlardan biri, rast gele 
kapıyı çalarak “Tanrı misafiri” olduğunu söyleyen birisi ile ilgilidir. Bektaşi’nin 
evine misafir olan zat, “Tanrı misafiri” olduğunu belirtince, Bektaşi bunu alıp 
camiye götürür ve “Buyurun işte, Tanrının evi, güle güle otur, sana bildiği gibi 
ikram etsin.” der (Yıldırım 1999, 158).

Görüldüğü gibi, toplumumuzda, insanlar arası ilişkilerde, misafirlik olgusu 
öylesine dengeli tutulmuş ki, bir taraftan misafirin en güzel şekilde ağırlanması 
için gereken uyarı yapılırken diğer taraftan bu durumu kötüye kullanıp iyi niyeti 
suistimal eden menfaat düşkünleri ince bir mizahla uyarılmıştır. Aşağıda misafir-
liğin en makbulünün kısa süreli olduğuna şiir diliyle gönderme yapılır:

“Misafirin iyisi
Gelir gider kış gibi
Misafirin kötüsü
Oturur baykuş gibi” (Aksan 2008, 159)
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Misafirlikte gereksiz yere uzun süreli oturup de ev sahibinin sabrını taşıran-
lar da şiir ile uyarılır:

Ocakta köz 
Kalmadı söz 
Kalkın gidin siz 
Yatacağız biz (anonim)

Diğer taraftan, halk arasında hocalarla/imamlarla ilgili yanlış bir izlenim hâlâ 
belleklerden silinmemiştir. Hocaların alnında “Ye!” yazılıdır. Onlar, yedirmeyi 
değil yemeyi, vermeyi değil almayı severler. Aşağıdaki dörtlükte de bu düşünce 
ima edilir:

“Gelin gelin getirin
Geçin geçin oturun
Burası imam evidir
Ne yiyin ne götürün” (Akalın 1972, 83)

Kardeşin kardeşe güveninin kalmadığı günümüz toplumunda ise misafir kül-
türü de zayıflamış, yerini birtakım çıkar hesaplarına bırakmıştır. Bu durumun, 
toplumsal yozlaşmayı, dağılmayı ve kişiler arası iletişim bozukluğunu da berabe-
rinde getirdiği bir gerçektir. Divânü Lügat-it Türk’te geçen;

“Bardı eren konuk bulup kutka sakar
Kaldı alığ oyuk körüp ewni yıkar”

(Konuk bulunduğu zaman uğurlu sayan adamlar gitti. Karşıdan bir karaltı 
görseler -konuk geliyor diye- çadırını yıkıp gidenler kaldı.) (Atalay 1992/ I.C., 384)
şeklindeki beyit, âdeta bugün için söylenmiştir.

Bugün, halk arasında, bu tür insanların misafire bakışını mizahi bir üslupla 
anlatan bir dörtlük şöyledir:

Burası Doğandere
Ekmek istersen Allah vere
Su istersen diha dere
Yatmak istersen geldiğin yere (Refahiye / Erzincan)

“Ölçülü sözler” arasında da bu düşünceyi teyit eder nitelikte örnekler bulun-
maktadır:

“Misafir eftâli selâse eyyam
Dördüncü gün kapı dışarı vesselâm” (Tan 1999, 25)
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“Hoş geldin misafir
Tava delik yağ da yok
Oda küçük yer de yok” (Tan 1999, 25)

6. Sonuç
Bugün, büyük şehirlerde, aynı apartmanda yaşayan insanların bile birbiri-

ni tanımadığı bir yerde misafirlik geleneğinden söz etmek biraz zordur. Her şe-
yin sunileştiği bir zamanda evlere kabul edilen misafirler de gerçek yüz yerine 
yapmacık bir tavır ile karşılanmaktadır. Yapılan ikramların temelinde, misafiri 
en güzel şekliyle ağırlama düşüncesinden ziyade kendi zenginliğini ve becerisini 
ispatlama kaygısı vardır. Misafirden misafire kapısı açılan salonlar ise, âdeta lüks 
ve pahalı eşyaların sergilendiği bir mekân konumundadır. 

Sonuç olarak gitgide kozmopolit bir hâle gelen günümüz toplumundaki bü-
tün bu olumsuzlukları bir tarafa bırakacak olursak, buraya kadar verdiğimiz ör-
neklerde, Türk insanının asil ve onurlu bir davranışı olan misafirperverlik olgusu, 
kültürümüzün bir parçası olan anlatı türlerinde en güzel şekliyle yerini bulmuştur. 
Masal, efsane, halk hikâyesi gibi anlatılarda, sosyal hayatın bir temel taşı olan 
bu asil davranış iyi niyetin, sevginin, güvenin, paylaşmanın ve hoşgörünün de 
işareti olarak vurgulanmıştır. Misafirine iyi davranan ev sahibi ödüllendirilmiş, 
kötü davrananlar ise acımasızca cezalandırılmıştır. Böylece, insanların, birbiri-
ne destek olması, güvenmesi, karşılıksız olarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının 
giderilmesi ve birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği konusunda mesajlar ve-
rilmeye çalışılmıştır. 
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URAL-BATIR DESTANI’NDA VE 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE İYİLİK OLGUSU

Suzan Suzi TOKATLI*

Giriş
Ural-Batır Destanı, 1910 yılında Muhammetşa Burangalov tarafından der-

lenmiştir.
Destan ilk olarak Ehnef Harisov ile Bayazit Bikbay tarafından neşre ha-

zırlanmış ve 1968 yılında Ağizil dergisinin sekizinci sayısında yayımlanmıştır. 
Türkiye’de de Metin Ergun, Gaynislam İbrahimov tarafından Başkurtça metin ve 
Türkiye Türkçesine aktarılarak 1996 yılında Türksoy Yayınları arasında yayım-
lanmıştır. Bildirinin hazırlanışında da Ergun ve İbrahimov’un eseri esas alınmıştır.

Ural-Batır Destanı 
Ural-Batır destanı, kahramanları devler, cinler, yılanlar ve ejderha ile sava-

şan, tamamen mitoloji dünyasında geçen mitolojik bir destandır (Ergun - İbrahi-
mov 1996, 12).

Destanda Yenbirzi ata ile Yenbike ana, dört tarafı denizle çevrili, kendilerinden 
başka hiç kimsenin olmadığı bir ülkede, oraya nereden ve ne zaman geldiklerini bil-
meden yaşamaktadırlar. Avladıkları hayvanların etini yiyip kanını içerek karınlarını 
doyururlar. Onların inancına göre, bir canlıyı öldürmek ve ölüm olgusu, insanlık 
için en büyük kötülüktür. Bu sebeple oğulları kötü kalpli Şülgen ve iyi kalpli Ural’a, 
öldürdükleri hayvanların kanını doldurdukları küpe dokunmayı yasaklarlar. Ancak 
Şülgen dayanamaz ve küpteki kandan biraz içer. Durum fark edilince babaları iki-
sini de sopayla döver. Dayağın şiddeti artınca, Şülgen yaptığını itiraf eder. Ural 
da babasına, kendilerini ölümden korumaya çalışırken, sopayla ölümlerine sebep 
olacağını söyleyerek karşı gelir ve onu durdurur. Bunun üzerine iki kardeş, ölümü 
bulup yok etmek için yola çıkarlar ( Ergun - İbrahimov 1996, 16-45). 

* Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi. (suzant@erciyes.edu.tr)
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Destanda iyilik olgusu
Burada iyilik olgusu, insanların iyiliği için dövmek suretiyle kötülük de yapı-

labileceği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Türk kültüründe de bu anlatım, “Nush 
ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” atasözünün 
anlamına uymaktadır.

Ural ve Şülgen ölümü bulup yok etmek için yola çıktığında rastladıkları uzun 
asalı, ak sakallı ihtiyar bunlara iki yol gösterir. Şülgen’in gittiği sol tarafta kaygı-
sız, kedersiz, bolluk ve huzur içinde yaşayan insanlar vardır. Burada da mutlu ve 
huzurlu bir toplum için, kimsenin kimseyi öldürmediği, herkesin birbirine iyilik 
yaptığı şu sözlerle anlatılır: kan içmeyen, et de yemeyen/ hiç ölüme yol vermeyen/ 
yaşayıp giden bir el var/ iyiliğe iyilik yapma âdeti var (Ergun - İbrahimov 1996, 
61). Türk kültüründe de hayatta her ne kadar bunun tersiyle karşılaşılsa ve bu 
durumu anlatan örnekler bulunsa da özlenen ve beklenen, insanların yaptıkları 
iyiliğe, iyilikle karşılık verilmesidir. “İyilik eden iyilik bulur.” atasözü de bunu 
ifade eden güzel örneklerden biridir (Aksoy 1988, 336).

Ölüm savaşçısı olarak yola çıkan Ural, bir ideal için çalışan insanların iyi 
niteliklere sahip olması gerektiğini şu sözlerle anlatır: Ben uzaktan el gezip/ iyiyi 
kötüyü görüp/ ölümü bulup öldürüp/ kurtarmaya insanı/ rahatlatmaya hepsini/ 
düşünüp çıkan bahadırım/ iyilikten başka fikrim yok/ ölümden başka kimseden/ 
güdülecek davam yok ( Ergun - İbrahimov 1996, 185). 

Ural’ın kötü karakterli kardeşi Şülgen, onun kahraman olması ve şöhret bulma-
sını kıskanıp, onu öldürmeyi düşünürken iki kardeşin karşılaşmalarında Ural, Şül-
gen’e söylediği şu sözlerle onu iyi bir insan olmaya çağırır: bahadır olan er- yiğit/ 
bahadırım diyen er-yiğit/ düşmana yol verir mi?/ yenemeyeceği şey olur mu?/ ateşe 
karşı su olur/ savaşa karşı dağ olur/(yalnız) kendine değil, herkese/ zorlukta yol 
olur/ iyilikten bıkmaz/ savaştan da hiç yorulmaz/ iyiden içtiği su olur/ kötüden içtiği 
ağı olur ( Ergun - İbrahimov 1996, 219-221). Türk kültüründe de “İyiliğe iyilik her 
kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı” ve “kötülük her kişinin kârı, iyilik er ki-
şinin kârı” atasözleriyle destanda anlatılan cesur bir erkeğin güçlü ve herkese iyilik 
yapması gerektiği ifadesi örtüşmektedir (Aksoy 1988, 336).

Ural’ın kardeşi Şülgen ile yüzleşmesinde de ne olursa olsun, iyiliğin kötü-
lüğü yeneceği, iyiliğin üstün geleceği şu sözlerle anlatılır: iyiliğe yol vermedin/ 
babamım sözünü tutmadın/ anamın sözünü dinlemedin/ insan kanı dökmeye/ dev-
leri kışkırttın/ sakin yatan yeryüzünü/ alt üst ettirdin/ kötülüğü iyiliğin/ yendiğini 
şimdi bildin mi?/ insanların dünyada/ üstünlüğünü gördün mü? (sayfa 293) Bura-
da anlatılan iyiliğin çok değerli oluşu, iyi ve güzel davranışın önemi Türk atasöz-
lerinden “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”; “İyilik et denize at, balık bilmezse 
Hâlik bilir.” de yansıtılmaktadır (Aksoy 1988, 336-444).

Ural’ın ölmeden önce çocuklarına verdiği öğütlerde de iyilik olgusu, iyi in-
san olmak ve iyi işler yapmak olarak ortaya çıkmaktadır: İyilik olsun adınız/ insan 
olsun zatınız/ yamana yol vermeyiniz/ iyiden uzaklaşmayınız (Ergun - İbrahimov 
1996, 331).
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Hanımı Hüma’nın, Ural’ın ölümü üzerine onun ardından söylediği: kabrini 
kazıp gömeyim/ iyi dilek dileyeyim (Ergun - İbrahimov 1996, 335) sözünde de ölü-
nün ardından kötü konuşmamak, hakkını helal etmek geleneği Türk kültürünün 
temel değerleri arasındadır.

Ural, hayat suyunu bulup insanlığa ölümsüzlüğü getirmek için yola çıktı-
ğında karşılaştığı ihtiyar bir kişinin söylediği: ebedî kalayım demeyiniz/ hayat 
pınarından içmeyiniz/ dünyada ebedî kalacak iş/ dünyayı güzelleştiren/ bağı ebe-
dî süsleyen/ o da olsa iyiliktir/göğe de uçar (ulaşır) iyilik/ suya da batmaz iyilik/ 
ateşte de yanmaz iyilik/ dilden de düşmez iyilik/ bütün işlere baş olur/ kendine de 
insana da/ ebedî yaşayacak aş olur (Ergun - İbrahimov 1996, 317) sözlerinde de 
ölümün de dünya için bir iyilik olduğu; ölümsüzlüğün sadece bedenen yaşamak 
değil, iyi işler yapıp, iyi anılmak olduğu vurgulanmaktadır.

Sonuç 
Ural-Batır Destanı, insanlık için iyilik olgusunun işlendiği önemli eserler-

den biridir. Başkahraman Ural’ın insanlığın iyiliği ve selameti uğruna, hayat su-
yunu bulmak için verdiği mücadele, iyi insan olmak ve insanlığa iyi işler yapmak 
içindir. Bu da destanın temelini oluşturmaktadır. Başkurt Türklerinin iyiliğe ba-
kış açısının yansıtıldığı bu eserdeki fikirler, Türk kültüründeki iyilik olgusundan 
farklı değildir.
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KERKÜK TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE NOTLAR

Ümit TOKATLI*

Giriş
2003 yılında Kerkük Vakfı tarafından yayımlanan Kerkük Türkçesi Sözlüğü, 

Habib Hürmüzlü tarafından hazırlanmış ve Prof. Dr. Fikret Türkmen’in teşvikleriy-
le gün ışığına çıkan önemli bir eser olmasına rağmen, amatörce incelenmesi sonucu 
istenilen ve beklenilen seviyede bilim dünyasına hitap etmekten geri kalmıştır.

Olanlar ve olması gerekenler
383 sayfaya sığdırılan sözlüğün, bir sefer ismiyle ilgili olarak literatürde 

Kerkük ağzı diye bilinen Irak Türkmenlerinin konuştuğu ve halk edebiyatını ak-
tardığı dile yeni bir isim bulmak hem yersiz hem de hatalıdır. Zira Kerkük ağzı, 
halk edebiyatı mahsulleri dışında, edebî dil olarak Türkiye Türkçesini kullanır. O 
hâlde Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi vs.den farklıdır.

Kerkük ağzı her ne kadar Azeri Türkçesiyle benzerlik arz etse de tıpatıp aynı 
değildir. Sözlüğün inceleme kısmında buna yeterince temas edilmediğinden böyle 
bir ortaklık anlamı çıkarılmamalıdır.

En önemli husus ise, Kerkük ağzı kendi içinde değil, Türkiye Türkçesiyle 
karşılaştırılarak incelenmiştir. 27 sayfa tutan incelemede, sadece ufak tefek ses 
değişmelerinden söz edilmiş, Kerkük ağzının önemli fonetik meselelerine temas 
edilmemiştir.

Üzerinde durulması gereken üç ünsüz vardır. Bunlar, Arapçadan geçen ve Ker-
kük ağzının malı olan “ayın, h” sesleriyle, Kerkük ağzının hiç bilmediği nazal n’dir.

Ağız sözlüklerinde önemli olan transkripsiyon işaretleri, sadece bazı ünsüz-
lerde gösterilmiş; ünlülerin uzunluk-kısalık, açıklık-kapalılık vb. özellikleri gös-
terilmemiştir.

Deyimler başladığı kelime ile madde başı yapılmış. Böylece 5000 kelimeden 
söz edilmektedir. Hâlbuki deyimi oluşturan kelime esastır. Bunun yanında, çe-
kimli fiil de madde başı yapılmıştır.

* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi. (tokatli@erciyes.edu.tr)
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Türkiye Türkçesiyle ortak olan “ev” gibi kelimelerin sözlüğe alınmadığı be-
lirtilmişken, “allak bullak” ın alınması şaşırtıcıdır. Hiçbir sözlük, başka bir ağız 
veya dille ortak kelimeleri ihmal etmez. Sözlük, bir ağız veya dilin bütün kelime-
lerini kapsayan eserdir.

Deyimler
“ac” alınmadan “acdan ölmeğ”, “ac göz”, “âclığ”, “aclıxtan köpik qusmağ”, 

“ac olmağ” madde başı yapılmış. Aynı şekilde, “âcuğ-âcığ”, “acuğ çıxartmağ”, 
“acuğ ètmeğ”, “âcuğı gelmeğ”, “âcuğına”, “acuğlandırmağ”, “âcuğlanmağ”, 
“âcuğ savımağ”, “âcuğtan”, “âcuğ tutmağ”, “acuğ vėrmeğ”, “acuğ yėmeğ” tek 
başlık altında olması gerekirken, ayrı madde başlarıyla yazılmıştır. “ad” kelime-
siyle geçen deyimlerin arasına da madde ile ilgisi olan kelimeler yerleştirilmiştir. 
Bu örnekler sözlük boyunca sürüp gitmektedir.

Çekimli fiil
Çekimli fiillerin madde başı yapılması, sözlük bilimi açısından yanlıştır. 

Buna örnek: 
arama! aldırma s. 61.
baxım: bakayım, bakıyorum ki s. 81.
qaxqınan: kalkalım, mutlaka kalkman lazım s. 225.
Sözlükteki sıralamaya bir örnek vermekle yetineceğiz. Sözlükteki sıra ve ol-

ması gereken şeklinde karşılıklı iki sütunda göstereceğimiz kelime “ağız”dır:

Sözlükte Olması gereken
ağız ağız
âğız açmağ -açmağ
âğıza düşmeğ -ağıza qoymağ
âğız ağıza qoymağ -birliği ėtmeğ
âğız birliği ėtmeğ -bozmağ
âğız bozmağ -dâdı
âğızda bir çeynem saqqız -egmeğ
âğız dadı -qalabalığı
âğız egmeğ -qapamağ
âğız qalabalığı -suyı axmağ
âğız qapamağ -yoxlamağ
ağızlığ -a düşmeğ
ağız suyı axmağ -da bir çeynem saqqız
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ağız yoxlamağ -ı bozığ
 -ı gögde
 -ı pis
 -ına bir çöp qoymamağ
 -ına qeder
ağnamağ -ına qurban olmağ
ağrığ -ına vėrmeğ
ağrığ çekmeğ -ında mercimek ibinmemeğ
ağrığı olmağ -ının dâdını almağ
ağrığ tutmağ -ının pâyını vėrmeğ
âğu -ınnan ataş atmağ
ağu leplik -ınnan bal axmağ
ağuz -ınnan çıxmağ
ağzı bozığ ağızlığ
âğzı gögde ağnamağ
âğzına bir çöp qoymamağ ağrığ
âğzına qeder -çekmeğ
âğzına qurban olmağ -tutmağ
âğzına vėrmeğ -ı olmağ
ağzında mercimek ibinmemeğ âğu
ağzının pâyını vėrmeğ -leplik
ağzınnan bal axmağ ağuz
âğzınnan çıxmağ
âğzının dâdını almağ
ağzınnan ataş atmağ
âğzı pis

Sonuç
Sonuç olarak, sözlük yeniden düzenlenmeli, işi bilen bir dilci tarafından göz-

den geçirilip eksik yanları tamamlanmalıdır.
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GÜRCİSTAN’DA TÜRK HALK HİKÂYELERİ

Fikret TÜRKMEN*
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Giriş
Türk-Gürcü edebî ilişkileri iki milletin komşuluk ettiği dönemlerden beri 

dostane bir şekilde devam etmiştir. Coğrafi olarak da Gürcistan’ın bazı bölgele-
rinde, mesela Borçalı’da bağımsız bir Türk halk edebiyatı meydana gelmiştir. O 
bölgeye yerleşen Türkler tarafından yaratılan bu edebiyat ve folklor ürünleri, ta-
rihî dönemleri ve tabakaları da göstermektedir. Özellikle Güneybatı Gürcistan’da 
zengin bir Türk halk edebiyatı mevcuttur. Zaten bu bölgelerde nüfusun büyük 
çoğunluğu da Türk’tür. 

XIX. yüzyılda Tiflis, Kafkas bölgesinde önemli bir kültür merkezi olmuştur. 
Bu özelliğinden dolayı sadece Gürcistan’ın değil bütün Kafkas halklarının kültür 
ve edebiyatları ile ilgili yayınlar burada yoğunlaşmıştır. Bu yayınlar içinde bir 
kısmı orijinal derleme metinler, bir kısmı da bu metinlerin Rusça ve Gürcüceye 
tercümeleri şeklinde olmuştur. Bu yüzyılda gerek Gürcü halk edebiyatı ve folklo-
ru gerekse Türk halk edebiyatı kendi vadilerinde gelişirlerken bir taraftan da bir-
birlerini etkileyerek tesir alanlarını yani coğrafyalarını genişletmişlerdir. Böylece 
zengin varyant hatta versiyonlar oluşmuştur. Zaten böyle olması da doğaldır. Hiç-
bir kültür tek başına komşularından tecrit edilmiş olarak gelişemez ve yaşayamaz. 
Bu kural yazılı edebiyat için de geçerlidir. Bu konuda yapılan çalışmalar mevcut 
olmakla birlikte maalesef yetersizdir. 

Kafkaslarda Türk kültürü
Azerbaycan ve Gürcistan’da yapılan çalışmalar hakkında Gürcistan’da yaşa-

mış olan ve yakın bir zamanda kaybettiğimiz merhum Valeh Hacılar’ın Gürcis-
tan’da Türk Halk Edebiyatı Ananeleri (Bakü 2005) adlı eserinde epeyce bilgi ve-
rilmiştir. Bunun dışında İ. Kriçaşvili Eski Tiflis Edebî Mektebi Muhiti adlı eserin-

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi.
** Arş. Gör., Ege Üniversitesi.
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de âşıklar hakkında bilgi verirken Azerbaycan-Gürcü ilişkilerinin yanı sıra Türk 
halk edebiyatı geleneğinin bu şehirdeki yayılması hakkında da değerli fikirler ileri 
sürer (Hacılar 2005, 6). Azerbaycan bilgini Mirali Seyidov da Sayat-Nova (Bakü 
1954) adlı eserinde onun Türkçe olarak yazmış olduğu şiirleri yayımlar. Aynı 
şekilde Gürcü bilgini G. Sagulaşvili’nin Sayat-Nova’nın Azerbaycanca Şe’rleri 
(Tiflis 1970) adlı eseri iki milletin karşılıklı birbirlerine etkilerini gösterir. 

Halûk Köroğlu’nun Moskova’da Rusça olarak yayınladığı Orta Asya, İran 
ve Azerbaycan Halklarının Destanlarının Karşılıklı Bağlantıları (Moskova 1983) 
adlı eseri, F. Ferhadov’un 1958’de Köroğlu’nun Kafkas halkları arasındaki var-
yantlarını inceleyen “Kör-oğlu Destanı’nın Batı Kafkasya Versiyonu” adlı dokto-
ra çalışması bu konuda yapılan derli toplu çalışmalar içinde ilklerdendir.

Köroğlu üzerinde meşhur Gürcü âliminin Köroğlu Eposunun Gürcü Versi-
yası (Tiflis 1978) adlı eseri de bu bölgedeki Köroğlu Destanı hakkında yapılan 
önemli çalışmalardandır.

Bu konuda çok önemli bir başka çalışma da E. Arcavanidze’nin Gürcistan’ın 
İnkılâba Kadarki Rus Dilli Matbuatında Gürcü Folklorunun Öğrenme Meseleleri 
(Tiflis 1978) adlı eseridir. Arcavanidze, Rusça olarak yayımlanmış eserinde Azer-
baycan şifahi halk edebiyatına dair bilgiler vermiş ve Gürcistan’daki Azeri halk 
şairleri hakkında yorumlar yapmıştır. 

Yine Azerbaycan’da D. Aliyeva’nın “Azerbaycan-Gürcistan Edebiyat İlişki-
leri Tarihinden” (İz İstorii Azerbaidjansko-Gruzinskıh Literaturnıh Svyazev) adlı 
eseri (Bakü-1958) ile 1981’de Türkçe yayımlanan Ürek Bir, Dilek Bir adlı eseri, 
Azerbaycan-Gürcü edebî ilişkilerini anlatmıştır. 

H. Valiyev, 1984’te Gürcistan’daki Azerbaycan folkloru ve edebiyatı ile ilgili 
olarak Azerbaycan Folkloru ve Edebiyyatı Gürcü Menbalarında adıyla Gürcis-
tan’daki kaynakları gösteren bir eser yayınlamıştır.

Aynı yıl Valeh Hacıyev de Bakü’de Nizami Adına Edebiyat Enstitüsünde 
Azerbaycan Dilinde Söz Goşan Gürcü Âşıkları adıyla bir doktora tezi hazırla-
mıştır. Bu çalışmada Türkçe söyleyen Gürcü âşıklarının hayatları incelenmiş ve 
eserlerinden örnekler verilmiştir. Böylece bu iki komşu milletin birbirleriyle ne 
kadar içli dışlı olduğunu görmek mümkün olmaktadır.

Halk hikâyeleri
Biz bu bildirimizde başta Âşık Garip olmak üzere âşık edebiyatının önemli 

bir kolu olan halk hikâyeleri üzerinde duracağız. Ayrıca halk hikâyelerinin Gür-
cistan’daki durumu ile ilgili de kısa bilgi vereceğiz. 

Kafkasya’da yaşayan pek çok milletin halk şairleri birbirlerine çok benzeyen 
bir gelenek içinde eserlerini yaratmış ve icra etmişlerdir. Hatta bu sanatçıların 
isimleri de bu ortaklığa şehadet edecek şekildedir. Âşıklara başlangıçta “ozan” 
denmiş daha sonra Anadolu’da olduğu gibi bu terim “âşık”a dönüşmüştür.
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Kafkas milletleri arasında aynı fonksiyonu ifa eden sanatçılara Ermenis-
tan’da “gusan”, Gürcistan’da “mkosan” denmiştir. Bilim adamları, bu terimlerin 
üç dilde de “şair, halk şairi” anlamlarının yanı sıra “kus” adı verilen bir çalgı 
olduğunu da belirtmişlerdir. Aynı görüşü Azerbaycan’dan E. Eldarova Âşık Sanatı 
Hakkında Tarihi Öçerk-Azerbaycan İnceseneti, İ. Abbasov Ozan-Gusan Istılahı 
ve Sanatına Dair, Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatına Dair Tetkikler’de ileri sür-
müşlerdir. Gürcistan’dan K. Kutsiya ise “kusan” sözünün Gürcüler arasında V. 
yüzyılda kullanılmaya başlandığını ve 897 tarihli eski bir el yazmasında geçtiğini 
ifade etmektedir. Anlamının da “nağmekâr” yani “mahnı okuyan” demek olduğu-
nu belirtmektedir.

Dikkati çeken bir başka görüş de K. Ahvlediani’ye aittir. O, Gürcücede 
“mkosan”ın hem şair hem muganni yani ezgi ile okuyan hem de çalgı çalan anla-
mına geldiğini belirttikten sonra bunları yaparken de bir taraftan dans ederek oku-
duğu metni tiyatrolaştırdığını yani mimik ve jestlerle eserine dramatik bir özellik 
de kattığını söylemektedir. Bu yönü ile tamamen Türk âşıklarının özelliklerini 
gösterirler. 

XVIII-XIX. yüzyıllarda Gürcistan’da bazı sanatkârlar “mkosan” olarak ad-
landırılmışlardır. Hatta M. Çikovani, Folklor Etüdleri adlı eserinde “Mkosan halk 
nagılcısı müelliftir. Onun repertuarını ekser hallerde muhtelif lirik-epik şiirler ve 
nağmeler teşkil edir. Mkosanlar her yerde-hem halk arasında hem de şah sarayın-
da olurdular.” demektedir (Çikovani 1949, 86).

Türkler arasında “mkosan”ın kaynaklık ettiğini tahmin ettiğimiz “ozan” sözü 
zamanla yerini “âşık” terimine bırakırken Gürcüler arasına da “osan” şeklini al-
dığı görülmektedir. 

XVI. yüzyıldan itibaren mkosanların ya da yeni adıyla osanların repertuvar-
larına Türk halk hikâyeleri de girmeye başlamıştır. Bu hikâyelerin Gürcüler ara-
sında yayılması ve benimsenmesinde Dede Korkut boylarının ve Köroğlu kolları-
nın önemli rolü vardır. Dede Korkut Hikâyeleri, Gürcü bilim adamları tarafından 
incelenmiş ve Gürcü diline de çevrilmiştir. Mesela meşhur L. Çlaidze, Oğuz-nâ-
me’nin Uygur varyantını Gürcüceye çevirmiş ve 1974’te yayımlamıştır. 

G. Sagulaşvili ve E. Cavalidze 1977’de Kitab-ı Dede Korkut’u hem tercüme 
etmiş hem de geniş bir giriş yazarak pek çok problemi izah etmeye çalışmışlardır. 
Eser metinleri, tam tercümesi ile yirmi bin adet basılmıştır. 

Bu konudaki incelemeler ve makale hacmindeki yayınlar Valeh Hacılar’ın 
yukarıda bibliyografyasını verdiğimiz kitabında mevcuttur (Hacılar 2005, 238-
245).

Köroğlu Destanı
Köroğlu hakkındaki Gürcü kaynakları da zengin malumatları ihtiva etmek-

tedir. Bu kaynakların tamamına yakını Türkçe kaynaklardır. M. Çikovani, Gür-
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cüler arasındaki Köroğlu kaynaklarının yerli karakter taşımadığını; ancak Gürcü 
halkının hoşuna giden varyantları yeniden işleyerek yerli bir damga vurduklarını 
söyler (Çikovani 1975, 43; Çikovani 1978).

Gürcü araştırmacıların pek çoğu, incelemelerini Azerbaycan bilim adamları-
nın çalışmalarına dayandırmaktadırlar. Özellikle M. H. Tehmasıb, Halûk Köroğ-
lu, P. Efendiev ve Azat Nebiye bu bilim adamlarından ilk akla gelenlerdir. Ayrıca 
Özbeklerden Hadi Zarifov, Ruslardan V. Jirmunsky ve Türkmenlerden B. Kar-
riev’in çalışmalarından da istifade etmişlerdir.

Gürcü âlim ve yazarlardan İosif Grişaşvili Köhne Tiflis’in Edebî Âlemi isimli 
hatıratında “(…) Uzun kış gecelerinde âşıklar Şeytanpazarı’ndaki kahvede top-
lanırlardı. Bir keresinde ben de bir Türk âşığı gördüm. Elinde sazla dinleyiciler 
arasında dolaşarak Köroğlu eposunu anlatıyordu. Köroğlu’nun babası, yılkıcısı 
olduğu hana Kırat isimli bir tay götürür. Han, tayı beğenmez ve Köroğlu’nun 
babasının gözlerine mil çektirip kovar. Köroğlu o tayı besler ve olağanüstü bir at 
hâline getirir. Bu işiten han, atı tekrar ister fakat Köroğlu vermez ve Trialet dağ-
larına çekilir. Orada hanın adamlarına göz açtırmaz ve varlıklarını, emlakını alıp 
fakirlere dağıtır. Geceleri de mahnı koşar, destan söyler (…) Âşık bu eposu iki 
saatten fazla anlattı ve onun hanın kızına olan aşkını, kızı kaçırmasını anlattı.” de-
mektedir (Geniş bilgi için bk. Grişaşvili 1977, 49 naklen Hacılar 2005, 246-247).

Gürcü yazarları XIX. yüzyılda Köroğlu konusunu işleyen çeşitli eserler de 
yazmışlardır. Teferruata girmeden bunlardan birkaç örnek vermek istiyoruz.

Zurab Antonov 1849’da “Köroğlu Feciası” adıyla Zagafkaskiy Vestnik gaze-
tesinde tefrika etmiş daha sonra da Çeñlibel Vadisi ismiyle kitap hâlinde yayınlan-
mıştır. Bu eser 1883’te Rusça, 1885’te de Gürcüce olarak sahneye konulmuştur.

Aynı şekilde İ. Çavçavadze Kaçak Hayatından Bir Neçe Lövhe veya Hadise 
adıyla bir poema yazmıştır. 

Meşhur Gürcü şairi Rafiel Eristavani de 1882’de “Köroğlu” adlı şiirini ya-
yımlamıştır. Bu şiirler daha sonra Azerbaycan Türkçesine V. Hacılar tarafından 
tercüme edilmiştir. Örnek olması bakımından bu şiirlerin birinden kısa bir parçayı 
vermek istiyoruz:

(…)
Ömründe ilk defa sesi titredi
De, kimsen, neçisen, yolun haradı?
Çiyninden asılan o demir nedi?
Salam da vermedin, kanın karadı?
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Tufengi eline götürdü yolcu
Dinip danışmadı, bir söz demedi
Göyde cövlan eden goca kartalı
Tek birce gülleye kurban eyledi.

Ele bil başına töküldü daşlar
Ömründe ilk defa korhdu Köroğlu
Tutuldu bakışlar, çatıldı kaşlar
Ele bil dünyada yoktu Köroğlu

Sonra gileyledi goca dünyadan
Bu daha ağ oldu, haray, ay haray
Deyişik düşüptü yahşıyla yaman
Tepeler dağ oldu haray, ay haray.

Bunlardan başka Tiflisli şair David Givişvili’nin, Köroğlu’nu işlediği uzun 
poeması dört kitap hâlinde yayımlanmıştır.1

Bu işlemeler içinde en meşhuru ise Şota Rustaveli’nin Peleng Derisi Giymiş 
Pehlivan adlı eseridir ki bu eser 16 heceli bir şiir şeklinde Azerbaycan Türkçesine 
de çevrilmiştir. İlk dörtlüğü örnek olarak vermek gerekirse: 

Menden sorun sırlarını hem yerlerin hem göylerin
At ahtarmak, at aramak peşesidir mehterlerin
Mehter Haci Canbaz Ali ustasıdır bu işlerin
Atı tapsa o tapacak, budur menim bildiklerim (Hacılar 2005, 251).
 

Gürcü varyantlarının bir kısmında Azerbaycan varyantları, bir kısmında da 
Azerbaycan varyantlarından uyarlanmış Ermeni varyantlarının kullanıldığı görül-
mektedir. 

Köroğlu’nun Gürcistan’daki varyantları, onun hakkındaki rivayetler ve efsa-
neler, ona bağlı yer adları ve konular hakkında H. Veliev’in 1984 yılında Bakü’de 
yayımlanan Azerbaycan Folkloru ve Edebiyatı Gürcü Menbalarında adlı eserine 
bakılabilir.

1 Kaçak Köroğlu, 1. Kitap 1887, 2. Kitap 1891, 3. Kitap 1911 ve 4. Kitap 1912’de Tiflis’te 
yayımlanır.
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Âşık Garip Hikâyesi
Gürcistan’daki Âşık Garip Hikâyesi ile ilgili varyantlara ve bu hikâye üze-

rinde yapılan çalışma ve işlemelere gelince, bu konuda K. Siharulidze önemli 
bilgiler vermektedir.

Âşık Garip Hikâyesi’nin Gürcüler arasında yayılması meşhur Rus şairi M.Y. 
Lermantov’un 1846’da bu konuyu işleyen “Dün ve Bugün” (Vçera i Segodnya) 
adlı eserinin 1865’te Gürcüceye tercümesiyle hız kazanır. Konstantin Kolubinski 
adlı bir öğretmen tarafından tercüme edilerek Siskari dergisinde yayımlanır (Âşık 
Kerip 1865). 

Daha sonra Âşık Garip Hikâyesi’nin ilk yayımlarından sayılan metin, M. 
Mahmudbeyov tarafından 1892’de Tiflis’te yayımlanan ve bütün Kafkas bölge-
sindeki milletlerin folklor ve halk edebiyatları için hazine niteliğinde malzeme 
ihtiva eden SMOMPK dergisinde yayımlanır.2

Lermantov’a Âşık Garip’i yazma fikrini veren ve ona Azerbaycan Türkçesini 
öğreten Mirza Fethali Ahundov olmuştur (Kurbanov 1985, 101). Belki Lerman-
tov, halk ağzından dinlediği hikâyeyi tam anlamamış, ona açıklamaları da M. F. 
Ahundov yapmıştır.

Âşık Garip Hikâyesi’nin Gürcistan’da yayılmasında Türk âşıklarla birlikte 
Türkçe söyleyen Ermeni âşıklarının da rolü olmuştur. Meshet’te yaşamış Şivga 
mahlaslı bir Gürcü genci, Ermeni aşuğu Civani’nin yanına gider ve âşıklık sa-
natını öğrenmek istediğini söyler. Civani bu gence Çıldırlı Âşık Şenlik’le görüş-
mesini tavsiye eder. Hatta onu yanına alarak Çıldır’a götürür. Âşık Şenlik genci 
imtihan eder ve Âşık Garip Hikâyesi’nde geçen Garip’in Tebriz şehrinin tarifini 
yapan şiirini tanzir etmesini ister.

Şivga, gencin şiirini çok beğenir ve kendisiyle birlikte âşık meclislerine ka-
tılmasını ister. Rivayete göre ona bir de at hediye eder. 

Âşık Garip Hikâyesi’nin Gürcistan varyantları içinde Valeh Hacılar’ın Âşık 
Eto’dan (asıl adı Ekvtime Davlaşeritze) derlediği varyantın Azerbaycan varyant-
larıyla mukayesesi elimizdedir. Bu mukayese göstermektedir ki Gürcü varyantın-
da bazı şahıs isimleri değişiktir. Mesela; Âşık Garip’in Tiflis’te ilk misafir olduğu 
kahvehanenin sahibi Deli Mahmut değil Deli Mustafa’dır. Azerbaycan varyantın-
da Âşık Garip kahvede Güloğlan adlı bir âşığı mağlup eder. Gürcistan varyantında 
ise Dağıstanlı Lezgi Ahmet’i yendiği belirtilir.

Ayrıca şiirlerde de önemli farklar mevcuttur. Hatta bazı şiirler tamamen ye-
niden yaratılmıştır. Mesela Âşık Garip’in kahvede mağlup ettiği Lezgi Ahmet 
Hasta Kasım Hikâyesinde karşımıza çıkar ve onunla atışır. Bu tipin Âşık Garip’le 
birleştirilmesi âşıkların bir yanılgısı olsa gerektir. Bu şiirler Âşık Garip’in hiçbir 
varyantında mevcut değildir (Paşaev 1975, 3). 

2 SMOMPK, C. 13, S. 177-229.
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Öyle anlaşılıyor ki bu ve benzeri farklılıklar Âşık Garip’in Anadolu ve Azer-
baycan varyantlarından faydalanılarak yeni bir sentezle yeni bir varyant hâline gel-
miş ve Gürcistan coğrafyasına bağlanmıştır. Her ne kadar Âşık Garip Hikâyesi’nin 
konu iskeleti bozulmasa da hikâyenin, başka hikâyelerin de tesiriyle yeniden işlen-
miş olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre hikâyemizin kısa özeti şu şekildedir:

Hikâyede olaylar Tebriz, Tiflis ve Halep’te geçmektedir. Tebrizli tüccar Mak-
sut, Bağdat valisiyle yaptığı savaşta ölür. Onun ölümünden sonra doğan oğluna 
onun adını verirler. Garip mahlasını oğlan sonradan alır. Bunu da şöyle bir şiirle 
dile getirir:

Erenler verdi muradım
Kırklardı menim üstadım
Evvel Maksud idi adım
İndi garip söylesinler.

Gürcü varyantında Tiflisli Hoca Sen’an’ın kızı Şahsenem’le nişanlanan Ga-
rip’in Nergiz adlı bir de kız kardeşi vardır. Şahvelet de Şahsenem’in akrabasıdır. 
Görüldüğü gibi hikâyedeki şahıs adlarının, özellikle birinci derecedeki kahramanla-
rın adları Anadolu ve Azerbaycan varyantları ile aynıdır. Hikâyedeki fonksiyonları 
da hemen hemen örtüşmektedir. Ancak Azerbaycan ve Anadolu varyantlarındaki 
bazı entrikalar farklılık göstermektedir. Mesela; Azerbaycan ve Anadolu varyant-
larındaki Şahvelet’in yerine, Garip’in ölüm haberini, Garip’in anasına ve bacısına 
Güloğlan getirir. Gürcistan varyantında ise Şahvelet tüccardır ve Garip’i Halep’te 
görür ve Şahsenem’in işleyerek Garip’e verdiği gömleği sandıktan çalar ve Tebriz’e 
gelince üvey kardeşi Deli Seydi’ye Garip’in öldüğü haberini söyletir.

Sonuç
Bu ve benzeri farklar dışında Gürcistan’da Âşık Garip Hikâyesi genel çizgi-

siyle Azerbaycan ve Türk varyantlarıyla örtüşmektedir. Bu örnek üç hikâyenin kısa 
incelenmesinden yola çıkarak Türk halk hikâyelerinin Gürcistan’daki durumu hak-
kında şunları söyleyebiliriz: 

1. Türklerle meskûn olan bölgelerdeki hikâyeler hem Türkçe hem de Türk ge-
leneğine uygun bir şekilde ifa edilmektedir. Özellikle Dede Korkut ve Köroğlu gibi 
tarihî konulu hikâyeler, Gürcüler üzerinde de etki yaratmış ve kısmen mahallîleşti-
rilerek analojik metotla yeni varyantlara dönüştürülmüştür. 

2. 19. yüzyıldan itibaren halk hikâyeleri Gürcü âşıklarının hatta aydınlarının 
ilgisini çekmiş ve bu hikâyelerin konuları işlenerek şiirler, poemalar ve tiyatro eser-
leri yaratılmıştır. 

Sonuç olarak Türk-Gürcü edebî ilişkileri açısından folklor ve halk edebiyatının 
çok yönlü olarak araştırılması tarihî dostluğu olan bu iki halkı birbirlerine daha çok 
yaklaştıracak ve ortak değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve dostluğun daha 
da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. 
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TÜRKÇE VE KORECE ARASINDAKİ BENZERLİKLER

S. Göksel TÜRKÖZÜ*

1. Giriş
Kore dili birçok bilim adamının ortak görüşüyle Ural-Altay dil ailesine dâhil 

edilmektedir. Korecenin Altay dil ailesine ait olduğu tezini ilk öne süren bilim 
adamı G. J. Ramstedt’tir. Bu tez önce Ramstedt’in öğrencisi Poppe ve daha sonra 
da diğer dil bilimciler tarafından daha da geliştirilmiş ancak günümüze kadar bu 
tez tam anlamıyla kesinleştirilememiştir. N. N. Poppe(1960), “Altay Dilleri ile 
Kore Dili arasındaki ilişki her ne kadar kesin olmasa da en azından Korecenin 
Altay Dilleri ile temelde uyuştuğu kesindir.” demektedir. Her ne kadar bu görüşe 
karşı çıkanlar olsa da Kore dilinin cümle yapısı Türkçe ile büyük benzerlikler 
göstermektedir. ‘SOV’ cümle yapısına sahip Korece aynı zamanda eklemeli diller 
sınıfındadır. Bu yüzden Korecenin mantığı Türkçeninkine yakındır ve normal 
bir çeviride kelimeler aynen yerlerine oturtulduğunda çeviride büyük sorun 
yaşanmaz. 

Örnek verecek olursak;
1a. Dün pazar-a git-ti-m. 
1b. Ŏce şicang-e ga-dda.
2a. Dün sinema-ya gid-ip film izle-di-m. 
2b. Ŏce gıgcang-e ga-so yonghoa-rıl bo-ad-da.
Yukarıdaki örneklerde iki dilde tüm öğelerin aynı diziliş sırasına sahip 

olduğu görülür. Sadece eklerde bazı farklılıklar vardır. 1b.’deki ‘ǒce’ kelimesinin 
anlamı ‘dün’dür. ‘şicang’ kelimesi ‘pazar’ anlamında olup ‘-e’ eki yönelme eki 
olarak kullanılmaktadır. ‘ga-’ ‘git’ fiiline karşılık gelmekte ‘-dda’ ise düz cümlede 
geçmiş zaman anlamı katmaktadır. Korece ile Türkçe arasındaki en belirgin 
farklardan biri Korecede şahıs ekinin bulunmamasıdır. Bu yüzden b1.’de eylemi 
yapanın kim olduğu kesin belli olmasa da metinden öznenin ‘ben’(birinci şahıs) 
ya da başka biri olduğu anlaşılır. 

* Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi. (turksky21c@hotmail.com)
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Yine 2b.’de yönelme eki ‘e’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe ‘ıp/
ip’ bağlacı Korecede ‘a/ǒsǒ’ şeklindedir. Nesne eki olan ‘ıl/rıl’ Türkçedeki gibi 
bazı durumlarda kullanılmayabilir. Görüldüğü gibi iki dilde eklemeli olup, ek ve 
edatların çok kullanıldığı dillerdir.

Karşılaştırmalı dil bilim çalışmaları genelde iki dil arasındaki farkları 
ağırlıklı olarak işler. Ancak bu çalışmada aynı dil ailesine ait olduğu genel yargı 
olarak kabul edilen Korece ve Türkçe arasındaki benzerlikler incelenecek, farklar 
daha sonraki bir çalışmaya ertelenecektir. Kısacası bu çalışmada, iki dil, Altay 
dil ailesine mensubiyet açısından incelenecek ve bu alandaki benzerlikler ortaya 
çıkarılacaktır.

2. Karşılaştırmalı analiz
Karşılaştırmalı analiz genelde iki dilin karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan 

farklı noktalara dikkat çeker. Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin karşılaşacakları 
zorluklar, ana dille yabancı dilin karşılaştırılmasıyla tahmin edilebilir. Lado, 
R.(1957) “karşılaştırmalı analiz aracılığıyla yabancı dil öğreniminde karşılaşılacak 
zorluklar ve sorunlar önceden tahmin edilebilir” demektedir. Bu yüzden yabancı 
bir dili öğreten eğitmenler, ana dil ile hedef dilin yapısal yönden farklılıklarını 
ortaya koyan karşılaştırmalı dil bilim konusuna ilgi göstermeli, iki dil arasındaki 
farkların yabancı dil öğreniminde ortaya çıkarabileceği sorunları önleyebilmelidir. 

Aynı zamanda iki dilin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkarılacak ortak noktalar 
da yabancı dili öğrenen öğrenciler için iyi bir isteklendirme unsuru olarak 
değerlendirilebilir. Bu çalışmada öncelikle Türkçe ve Korecenin dil ailesi 
açısından ortak yönleri karşılaştırılacaktır. Amaç uzak bir ülke de olsa Kore 
dilinin Türkçeye ne kadar yakın olduğunu ortaya koymak ve Korece öğrenen 
Türk öğrencilerin Korece konusunda daha da istekli olmalarına bir nebze olsun 
katkıda bulunmaktır. 

3. Korece ve Türkçe üzerine karşılaştırmalı çalışmalar
Türkiye’de Korece ve Türkçe üzerine yapılmış karşılaştırmalı Türkçe 

çalışma maalesef çok fazla değildir. Birkaç makale ve birkaç tez çalışmasının 
dışına henüz çıkılamamıştır. Bu çalışmalar da genellikle Koreli akademisyenlerin 
hazırladıklarıyla sınırlıdır. Ayrıca Kore’de yapılan çalışmalar da çok fazla 
sayıda değildir. Bu bölümde bu çalışmalar, Türkçe yapılan çalışmalar ve Korece 
yapılanlar olarak iki sınıfta incelenecektir.

3.1. Türkçe çalışmalar
Koreli Türk dili araştırmacılarından biri olan Choi, Han Woo(1989), Türki 

diller ile Koreceyi biçim birim yönünden karşılaştırmıştır. Ancak bu çalışmada 
günümüzde pek kullanılmayan morfemlere yer verilmiş, günümüz Türkçe ve 
Korecesinden çok eski diller karşılaştırılmıştır. 
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Yine Türk dili uzmanı Koreli Yeon, Kyoo Seok(1995) iki dilin yansımalarını 
karşılaştırarak yakınlık ve akrabalık olayını ispatlamaya çalışmıştır. Bu çalışmadan 
iki dilin yansımalarında hem dil yönünden hem de biçim birim yönünden benzerlikler 
olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Choi, Han-Woo (2004), “Eski Korece’de Türkçe Ödünç Kelimeler” adlı 
makalesinde Korece ile Türkçe arasında köklü bir genetik münasebetin söz konusu 
olduğu hakkında birçok görüşün ileri sürüldüğünü belirtmektedir. Bu çalışmada 
Korece ile Türkçe arasında 180’e yakın yeni ortak kelime ve 90’a yakın ortak 
ek bulunduğu söylenmektedir. Choi, makalesinde ilk Kore devletleri devrinde 
Türkçeden Koreceye geçmiş ödünç kelimeler üzerinde durmuştur. Ona göre; 

“Türkçe ile Korece arasında birçok ödünç kelime de bulunmaktadır. Türkçeden 
Koreceye yapılmış ödünçlemeler iki ayrı tarihî dönemde meydana gelmiştir; Birincisi 
ilk Kore devletlerinin teşkil edilmesi ve gelişmesi sıralarında, yani aşağı yukarı MÖ 
2. yüzyıldan önceki asırlarda, ikincisi ise MS 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun 
Kore’yi işgal ettiği yıllarda Moğolca vasıtasıyla gerçekleşmiştir.”(2004,s. 86) 

Türközü, S. G. vd. (2005) “Türkçe ve Korece’deki ‘Baş(kafa)’ ve Başta 
Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimler’in İncelenmesi” başlıklı karşılaştırmalı 
çalışmada, deyimleri ifade yönünden benzer, anlam yönünden benzer ve hem anlam 
hem ifade yönünden benzer deyimler olarak üç sınıfa ayırmıştır. Bu çalışmada 
Türkçe ve Korecede sık sık kullanılan “baş (kafa)” ve başta bulunan organ isimleri, 
“yüz”, “göz”, “kulak”, “burun”, “ağız” kelimeleriyle ilgili deyimler ele alınmıştır. 
Sonuç olarak uzak coğrafyalarda olmalarına karşın bu konuda iki dil arasında pek 
çok benzerlik tespit edilmiştir.

Yapılan bu çalışmada toplam 102 deyim incelenmiş, iki dilde de en fazla 
“baş”(23) kelimesinin kullanıldığı benzer deyimler tespit edilmiştir. Daha sonra 
sırasıyla “göz”(22), “kulak”(21) ve “ağız”(19) kelimelerinin kullanıldığı deyimler 
yer almaktadır. “Yüz”(9) ve “burun”(8) kelimelerinin kullanıldığı deyimler, 
ortak özelliğe sahip deyimler içerisinde en az miktarda olanlarıdır. Genel olarak 
bakıldığında Türkçe ve Korecede baş ve baştaki organ adlarıyla ilgili benzer anlam 
ve ifadeye sahip deyimlerin çokluğu dikkati çekmektedir. Çalışmada yer verilen 
102 deyimden 86’sı benzer anlam ve ifadeye sahipken 16’sının ifadelerinin benzer 
olmasına rağmen farklı anlama geldiği tespit edilmiştir.

3.2. Korece çalışmalar
Yukarıda bahsedilen çalışmaların haricinde Korece yazılan makaleler ve tezler 

vardır. Bu çalışmaların Türkçeye kazandırılması en acil gereksinimlerden biridir. 
Korece olarak yazılmış bu çalışmaların bir kısmını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

Korece konuşma ve dinleme eğitimi üzerine yazılan yüksek lisans tezinde 
Türközü, S. G (1999) iki dili ses bilim, biçim birim ve tümce bilim açısından 
ele almış ve birçok benzerliklerin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine Türközü, 
2004 tarihli doktora çalışmasında iki dili kelime, deyimsel ifadeler, hitap şekilleri 
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ve ifade dereceleri açısından incelemiş adı, geçen konularda oldukça fazla 
benzerliklerin olduğunu belirtmiştir. 

“Kültürel Dil Boyutunda Korece Eğitimi” (Türközü 2003) başlıklı çalışmada 
Korece ve Türkçe dil-kültür bağıntısında incelenmiş; Korecenin ifade dereceleri, 
hitap şekilleri, deyimler ve atasözleri Türkçedeki karşılıkları ile karşılaştırılmıştır. 
İfade derecelerinde saygılı derecelerin her iki dilde de olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Hitap şekillerinin karşılaştırmasında Korece ve Türkçenin akrabalık hitaplarında 
oldukça büyük benzerlikler olduğu belirlenmiştir. İfade ve anlam yönünden 
benzerlikler gösteren deyimsel ifadelerin karşılaştırmasında da ortak deyimlerin 
çokluğu göze çarpmaktadır. Yine bu çalışmada çok sayıda olmasa da benzer 
anlam ve ifadeye sahip atasözleri de karşılaştırılmıştır. 

Biçim birim yönünden Türkçe ve Korecenin karşılaştırıldığı bir diğer 
çalışmada (Türközü 2008) Korece ekler ve edatlarla Türkçe ekler ve edatlar 
karşılaştırılmış, benzerlik ve farklılık gösteren ekler ortaya çıkarılarak Korece 
eğitiminde bu benzerlik ve farklılıklardan nasıl yararlanılacağı üzerine 
durulmuştur. Çalışma sonucunda ekler ve edatların sınıflandırmalarının her 
iki dilde de farklılıklar gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu çalışmada 
Türk öğrencilere ve Türkçenin yapısına uygun bir sınıflandırma yapılmış, bu 
sınıflandırmanın temelinde de karşılaştırma analizi gerçekleştirilmiştir.

Korece yazılmış bir diğer makalede temel seviye Türk öğrenciler için Korece 
telaffuz eğitimi üzerine çalışılmış (Türközü 2009), bu makalede iki dil ses bilgisi 
yönünden karşılaştırılmıştır. İki dilde de ‘ç’ ve ‘ı’, ‘ö’, ‘ü’ gibi seslerin olduğu 
dikkat çekmektedir. Bunun dışında Türk öğrencilerin Korece telaffuz konusunda 
karşılaştıkları zorluklar ve bunların üstesinden gelme yöntemleri de bu çalışmada 
yer almıştır. 

“Tümce Bilim Açısından Korece ve Türkçenin Karşılaştırılması ve Korece 
Günlük Yazıları Hata Analizi Çalışması” (Türközü 2010) başlıklı çalışmada 
iki dilin cümlede söz dizimi, zamanlar, edilgen ve ettirgenlik, birleşik tümce 
yapıları karşılaştırılmış, öğrencilerin yazdığı günlüklerde görülen hatalar bu 
karşılaştırmalar sonucu değerlendirilmiştir. Genel anlamda bakıldığında iki dilin 
söz diziminin büyük benzerlikler gösterdiği ancak bazı zarfların cümledeki yeri 
ile sayı sıfatlarının diziliş sırasının farklı olduğu tespit edilmiştir. Yine zaman 
yapılarında da fazla farklılıklar görülmediği, ancak bazı zaman eklerindeki 
farklardan dolayı öğrencilerin hata yaptıkları belirlenmiştir. Korecede edilgen ve 
ettirgenlik Türkçedeki kadar düzenli bir yapıda değildir. Bu yüzden bu konunun 
ayrı bir çalışma olarak ele alınması gerektiği düşünülmektedir. Birleşik cümle 
yapılarındaki benzerliklerin de öğrencilerin birleşik cümle kurarken fazla 
zorlanmamasını sağladığı görülmüştür. 

İki dil üzerine yapılmış, yukarıda bahsedilen tez ve makalelerin haricinde 
belirli uluslar arası konferanslarda yapılan sunumlar vardır ki burada bunlara tek 
tek yer verilmeyecektir. 
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Günümüzde Türkiye’de Korece ile Türkçenin karşılaştırmalı çalışmaları 
henüz temel aşamayı geçememiştir. Bu iki dil hakkında karşılaştırmalı çalışmalar 
ne kadar çok yapılırsa iki dilin akrabalık ilişkisi o kadar çabuk ortaya çıkarılmış 
olacaktır.

4. Ortak özellikler
Bu bölümde Türkçe ve Korecenin Ural-Altay dil ailesine mensubiyetine göre 

karşılaştırması yapılacaktır.
Korecenin mensup olduğu dil ailesiyle ilgili kesin bir tez yoktur. Mensubiyet 

ile ilgili görüşlerin, Altay dil ailesinden olduğunu düşünen akım ile buna karşı 
çıkan akım olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Korecenin Altay dil ailesinin 
bir üyesi olduğuna dair tezi ilk ileri süren kişi Ramstedt’tir. Bu tezi Ramstedt’in 
öğrencisi olan Poppe ve bazı bilim adamları geliştirmişlerdir. Ancak yeterli 
delil bulunamadığı için Korecenin mensubiyeti kesinleştirilememiştir. Bu konu 
hakkında Moğolca uzmanı Street (1962) Altay dil ailesinden önce Kuzey Asya dil 
ailesinin kurulduğunu, Korecenin Altay dil ailesi kurulmadan önce Kuzey Asya 
dil ailesinden ayrıldığını iddia etmektedir. 

Korecenin mensup olduğu dil ailesiyle ilgili yapılan çalışmalardan biri olan 
İ, Gimun (1975) Korecenin Altay dilleriyle dilsel yönden benzerlikleri olduğunu 
belirtmiş, yine Gim, Banghan (1983) “sonuç itibarıyla Korece Altay dilleri ile 
yakından ilişkilidir” iddiasında bulunmuştur. Gim Banghan çalışmasında Korece 
ile Altay dillerini ses bilim, biçim birim ve kelime yönünden karşılaştırmış ve 
ortak noktaların olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada özellikle ses bilim 
yönünden birkaç nokta dikkate şayandır. Ses yapısının tamamına yönelik bir 
karşılaştırma olmasa da ileride bu karşılaştırmanın sistemleştirilebileceğini ve 
benzerliklerin kesinleştirilebileceği ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Altay Dilleri tezini öne süren en önemli bilim adamları Ramstedt ve Poppe’ye 
karşı çıkan birçok bilim adamı olmuştur. Bu bilim adamlarının görüşleri bu 
çalışmada tam olarak incelenmemiştir ancak karşı çıkan başlıca bilim adamları 
Benzing (1953, 1955, 1959), Ligeti (1960, 1975), Clauson (1959), Doerfer (1963, 
1965)dir (Gim - Banghan, 1983).

Korecenin mensup olduğu dil ailesiyle ilgili bugüne kadarki görüşler 
içinde en fazla görüleni Altay dil ailesine mensubiyetiyle ilgilidir. Bu sebeple 
bu çalışmada Korecenin de Altay dil ailesine mensup bir dil olduğu görüşüyle 
iki dil, dil ailesi yönünden karşılaştırılacaktır. Günümüze kadar genel anlamda 
ortaya çıkarılan Altay dillerinin ortak özellikleri temelinde Türkçe ve Korecenin 
karşılaştırması aşağıdaki gibidir.
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1. Ses bilim yönünden iki dilde de ses uyumu görülmektedir. 
2. Kelime başına gelen ünsüzlerde sınırlamalar vardır. 
3. Kelime içinde ünlü ya da ünsüz yer değiştirmesi iki dilde de söz konusu 

değildir. 
4. Dil bilgisi yönünden iki dilde de cinsiyet ayrımı yoktur. 
5. Her iki dil de eklemeli dil özelliği taşımaktadır. 
6. İki dilde de ilgi zamiri (relative pronoun) yoktur.
7. Tümce bilim yönünden ortak özellikleri çoktur. 
Çalışmanın bu bölümünde, yukarıda belirtilen bu benzerliklerin daha ayrıntılı 

incelemesi yapılacaktır.

4.1 Ses uyumu
Ses bilim yönünden iki dilde de ünlü uyumu görülmektedir. Ünlü uyumu 

Altay dillerinin en önemli özelliklerinden biridir. Türkçe Koreceden daha sistemli 
bir ünlü uyumu kuralına sahiptir. 

Korecede sadece geniş ve dar (wide vowel/narrow vowel)1ünlü uyumu söz 
konusudur. Örneğin Korece geçmiş zaman eki, kelimenin son ünlüsüne göre 
değişmektedir. Ünsüz uyumu ise Korecede oldukça karmaşıktır ve bu ünsüz 
benzeşmesi kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kural seslendirmede 
söz konusu iken yazı dilinde kullanılmamaktadır.2 

1 (wide vowels, a,e,o,ö,ia,ie,io,oa,oe /narrow vowels, ɛ,ı,ə,u,ü,ıi,iɛ,iə,iu,uɛ,uə. nötr i)
2 Korecede ünsüz benzeşmeleri tam benzeşme, yarı benzeşme, ilerleyici benzeşme, gerileyici 

benzeşme karşılıklı benzeşme ve damaksıllaşma olarak sınıflandırılmaktadır.(Kim - Seongju 
vd. 2002, 10)
<Ünsüz Benzeşmelerine Örnekler>
1. 한국어를 배웁니다. →Hangukorıl beubnida→beumnida. Korece öğreniyorum.
2. 신라 역사를 배웁니다. →Şinra→Şilla yoksarıl beumnida. Şilla tarihini öğreniyorum. 
Ünsüz uyumu daha önce belirtildiği gibi yazı dilinde değil de konuşma dilinde uyulması 
gereken bir kural olarak karşımıza çıkmaktadır. Telaffuz kurallarından biri olan ‘b’ sesinden 
sonra ‘n’ ya da ‘m’ sesi gelince ‘b’ sesinin ‘m’ olarak okunma kuralı yarı benzeşme sınıfına 
girmekte ve birinci cümlede karşımıza çıkmaktadır. ‘öğren-’ anlamındaki ‘beu’ fiiline cümle 
bitirme eki getirilmiş, cümle bitirme ekinde ‘b’ ile ‘n’ sesleri yan yana geldiği için ‘beumnida’ 
şeklinde telaffuz edilme şartı ortaya çıkmıştır. Yine ikinci örnekte bir başka telaffuz kuralı 
olan tam benzeşme yani ‘n’ sesi ile ‘r/l’ sesi yan yana gelince ikisinin de ‘l’ okunması kuralı 
görülmektedir. Bu kural da yazı dilinde değil de konuşma dilinde geçerli olan bir kuraldır. 
Buna benzer bir telaffuz değişiminin Türkçede de bazı yörelerde olduğu göze çarpmaktadır. 
Türkiye’de bazı yörelerde ‘geliyorlar’ gibi kelimeler ‘geliyollar’ şeklinde duyulmaktadır. Bu 
konu üzerinde detaylı bilgimiz olmamakla birlikte bu özellik ses bilgisi açısında incelenip, 
iki dilin bu özelliğinin karşılaştırılması gerektiği düşüncesindeyiz.
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<Ünlü Uyumuna Örnekler>
1. 책을 책상 위에 놓았어요.→Çegıl çeksang üe noassǒyo. Kitabı masanın 

üstüne koydum.
2. 어제 책을 다 읽었어요. →Oce çegıl da ilgǒssǒyo. Dün kitabın hepsini 

okudum. 
Birinci örnekte ‘koy-’ anlamındaki ‘noh-’ fiilinin ilk ve son ünlüsü ‘o’ olduğu 

için geçmiş zaman eki ‘assǒ’ kullanılmaktadır. Oysa ikinci cümlede oku- anlamındaki 
‘ilg-’ fiilinin ilk ve son ünlüsü ‘i’ olduğu için geçmiş zaman eki ‘ossǒ’ kullanılmıştır. 

4.2. Ünsüz sınırlaması
Korecede de Türkçe gibi kelimenin ilk sesinde belli kısıtlamalar söz konusudur. 

Özellikle iki dilde de /r/ ve /l/ sesleri ile başlayan kelime bulunmamaktadır. 
Yalnız Türkçede çok az sayıda yansımada bu seslerin kelime başında kullanıldığı 
görülmektedir. Bu seslerle başlayan kelimeler her iki dilde de yabancı dilden ödünç 
kelimelerle sınırlı kalmaktadır. 

<Örnekler>
Türkçe Korece 
radyo (←radio) 라디오 (←radio)
restorant (←restaurant) 레스토랑 (←restaurant)
limon (←lemon) 레몬 (←lemon)
rekor (←record) 레코드 (←record)
lapa lapa 

4.3. Kelime içi ses değişimi
Kelime içinde dil bilgisel yönden belli bir işlev arz eden ünlü ya da ünsüzlerde 

yer değişimi iki dilde de yoktur. Batı dillerinde kelime içinde görülen ve dil bilgisi 
yönünden belirli bir işlevi olan yer değiştirmeler tüm Altay dillerinde olduğu gibi 
Korece ve Türkçede de görülmemektedir. Mesela İngilizcedeki ‘drink’ kelimesi 
geçmiş zamana göre ‘drank’, ‘drunk’ hâlini almakta ya da Arapçada ‘kitap’ kelimesi 
çoğul hâliyle ‘kütüp’ hâline dönüşmektedir. Bu dillerde kelime içinde görülen ses 
değişimleri dil bilgisel yönden kelimenin anlamını değiştirmekte ancak Türkçe 
ve Korecede böyle bir durum görülmemektedir. Bu da her iki dilin bu konuda da 
benzeştiğini ortaya koymaktadır. 

4.4. Dil bilgisel cinsiyet ayrımı
Türkçe de Korece gibi dil bilgisel işlev yönünden cinsiyet ayrımına sahip 

değildir. Batı dillerinde ve bazı değişik dil ailesine mensup dillerde görülen isimlerde 
erkek, kadın ve nötr cinsiyet ayrımı bu iki dilde görülmemektedir. Ayrıca isimlerde 
tekil çoğul ayrımı da yoktur. 



402 Türkçe ve Korece Arasındaki Benzerlikler

<Örnekler>
1a. O bir lokantada çalışıyor.
1b. She works in a restaurant.
1c. He works in a restaurant.
1d. 그는 식당에서 일한다. → Gının şigdangesǒ ilhanda.
2a. O gelecek hafta Türkiye‘ye gidiyor.
2b. He is going to Turkey next week.
2c. She is going to Turkey next week.
2d. 그는 다음 주에 터키에 간다. → Gının daım cue Tǒkie ganda.

4.5. Eklemeli diller
Korece ve Türkçe biçim birim yönünden eklemeli dil özelliği gösterir. 

Eklemeli dil denilen biçim birim yönünden herhangi bir kısıtlama olmama özelliği 
anlamındadır. Türkçede bu özellik Korecenin oldukça ilerisindedir. Her iki dilde 
de sadece birkaç ek ve edatla bir cümle oluşturulabilir. 

<Örnek>
1. Gül-dür-e-me-dik-ler-i-miz-den.
2a. 피곤하-시-었-겠-네-요. → Pigonha-şi-ǒd-ged-ne-yo.
2b. Yorulmuşsunuzdur. 

4.6. İlgi (bağlama) zamiri Altay dillerinde yoktur.
Korece ve Türkçede, İngilizce ‘who’, ‘whom’, ‘whose’, ‘which’ gibi ilgi 

zamiri bulunmamaktadır. İlgi zamiri(relative pronoun) yerine bu görev kelimeye 
zarf eki getirilerek yerine getirilmektedir. Korecede kelime, tamlama ya da cümle 
birleştirmede bağlaçlar kullanılmaktadır. 

<Örnek>
1a. Gel-en adam
1b. 오-는 사람.(O-nın saram.)

4.7. Söz dizimi
Tümce bilim yönünden her iki dilde ortak özellikler çok görülmektedir. 

Cümle yapısı “özne+tümleç+yüklem” sırasıyla olmakta, niteleyici kelime 
nitelenenin önüne gelmektedir. 
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<Örnekler>
1a. O dün okula geldi. 
1b. 그가 어제 학교에 왔다. → Gıga ǒce haggyoe vadda. 
2a. Bunu sana aldım.
2b. 이것을 너에게 샀다. → İgǒsıl nǒege sadda. 
Bunların dışında da Türkçe ve Korecede Batı dillerinde görülen tanımlık 

(article) yoktur. Edat sisteminin gelişmiş olması, soru cümlelerinde cümlenin 
sonuna soru eki getirilmesi durumu iki dilin ortak özelliklerinden bazılarıdır. 

Yine iki dilde de fiillerin mastar eki alması ortak özellik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca Türkçe ‘yap-’, ‘et-’ gibi yardımcı fiiller Korecede de 
bulunmakta ve daha çok yabancı kökenli isimleri fiil yaparken kullanılmaktadır. 

5. Sonuç
Bu çalışmada, Türkçe ile Altay dil ailesi üyesi olduğuna kesin gözle bakılan 

Korece dilsel özellikleri yönünden kısaca karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde 
karşılaştırmalı dil bilim çalışmalarının dil eğitimindeki önemine değinilmiş, 
üçüncü bölümde iki dil üzerine yapılan karşılaştırmalı çalışmalar özetlenmiştir. Son 
bölümde ise bu iki dil Altay dillerinin ortak özellikleri temelinde karşılaştırılmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi henüz Kore’de yapılan Kore dilinin dil ailesine 
mensubiyeti konusundaki çalışmaların birçoğunda Korece belli bir aileye dâhil 
edilememektedir. Mutlaka bir dil ailesine dâhil edilmesi gerekirse en yakın 
olduğu dil ailesinin Ural-Altay dil ailesi olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu 
çalışmanın sonuçları ışığında Korecenin Altay dil ailesinin bir mensubu olduğu 
düşünülmektedir. 

Bu çalışma yapılırken birkaç akademisyenin çalışmaları dışında fazla 
bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu sebeple bu konuda çalışma yapacak 
akademisyenlerin yetişmesi büyük önem arz etmektedir. İleride Türkiye’de iki 
dilin dil bilgisi yapısı, kelimeleri ve birçok konunun karşılaştırmalı çalışmasının 
yapılması gereken bir ödev olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmanın ileride 
iki dil üzerine yapılacak karşılaştırmalı çalışmaların bir temeli olmasını ve 
konuyla ilgili araştırmacıların dikkatini çekmesini temenni ediyoruz.
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GILGAMIŞ VE YARATILIŞ DESTANLARINDA ORTAK 
İKİ MOTİF: TANRI VE YARATILIŞ

Yavuz UYSAL*

Giriş
Bir milletin tarihinde gerçekleşmiş, unutulması mümkün olmayan bir olay 

üzerine söylenmeye başlayıp gelişmesini asırlarca devam ettiren milli eserlere 
destan denir. Destanlar bir milletin, kederlerini, sevinç ve coşkularını, heyecan-
larını, bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan türlerdir. Destanlar, milletlerin 
geçmişlerindeki diri ve canlı hedeflerin belirli amaçlar doğrultusunda geleceğe 
aktarılmasında birinci derecede önem taşıyan yazılı veya sözlü belgelerdir (Güzel 
2006, 122).

Bir kısım destanlar inanılması mümkün olmayacak derecede hayali unsurlar 
içermektedir. Bazıları da tarihi vakalarla beslenerek vücuda getirilmiştir. Bunlar 
lègendaire (menkıbevi) özellikte olan destanlardır. Destanlar sadece tarihe ya-
hut sadece edebiyata mal edilemezler. Bu bakımdan milletlerin efsanevi tarihi de 
sayılabilir. Destanlarda asıl gaye, kahramanın yahut vakanın gerçekçi biçimde 
anlatılması olmayıp; vaka veya kahramanın, milletin vicdanı üzerinde bıraktığı 
tesirdir. Destanlar, bu yüzdendir ki milletin yüksek duygularını, düşüncelerini ve 
ortak ülkülerini yansıtır. Destanlar, ferdi değil, sosyal eserlerdir. Olağanüstü özel-
liklere sahip kahramanları ve toplumu derinden sarsan hadiseleri konu edinir. Bü-
tün bunların abartılarak anlatılmasının sebebini de toplumun değer yargılarının, 
inanışının ve mantığının tezahüründe aramak gerekir (Kaya 2007, 220).

Destanların ortaya çıkışında tarihî gelişimin de oldukça etkili olduğu göz-
lenmektedir. Evrenin yaratılışı, tanrı kavramı, insanoğlunun henüz çözemediği 
olayların sebepleri gibi konular, daha çok ilk ortaya çıkan destanların konusunu 
oluşturmaktadır. 

Türklerde “yaratılış” konusunu işleyen pek çok destan ve efsane vardır. Gıl-
gamış Destanı, İslamiyet öncesine ait bir destan olduğundan konu bakımından 
onun muadili veya benzeri bir destan ile karşılaştırmak daha mantıklı olacaktır. 
Ancak burada şu meseleyi de dile getirmek faydalı olacaktır. Gılgamış Destanı, 

* Okt., Adıyaman Üniversitesi.
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kahraman merkezli bir destandır. “Yaratılış” ve “tanrı” kavramlarını doğrudan 
karşılamaktan uzaktır. Yaratılış Destanı’nda ise bu kavramlar destanın bütününü 
oluşturmaktadır.

Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu 
edinen Yaratılış Destanı, XIX. yüzyılda W. Radloff tarafından Altay Türkleri arasın-
dan derlenmiştir. Yaradılış Destanı, Türkler tarafından kabul edilmiş bütün dinlerin 
etkisini taşımasına rağmen özellikle de Şamânizm’in etkisi açıkça göze çarpmakta-
dır. Şaman inancına göre, iyi ruhlar kılık değiştirerek iyilik derecelerine göre göğün 
çeşitli katlarına yükselirken; kötü ruhlar ise yaptıkları kötülüğün derecesine göre 
yerin karanlık âlemine gönderilirler. Tanrı Kayra Han’ın yasakladığı meyvelerden 
tadan insanları kandıran Erlik (Şeytan), Kayra Han tarafından cezalandırılarak; ye-
rin dokuz kat altına, karanlıklar ülkesine gönderilerek cezalandırılmıştır: “…dokuz 
kat yerin altında ayı, güneşi olmayan karanlık bir dünya vardır. Seni oraya atıyo-
rum!” Erlik, Gök Oğul’a yalvarmaları sonucunda, insanlara kötülük etmeyeceğinin 
sözünü verdikten sonra da mükâfatlandırılarak; Kayra Han’ın huzuruna çıkarılmış-
tır. Bu unsurları, destanın geneli içerisinde sıkça görmek mümkündür.

Yaratılış Destanı
Hiçbir şey yokken, Tanrı Kayra Han ile uçsuz bucaksız su vardı. Ay, Güneş 

ve yer yoktu. Tanrı Kayra Han’ın canı sıkılıyordu. O, yalnızlık içinde iken su 
dalgalandı. Bunun üzerine Kayra Han, kendine benzer bir varlık yaratarak “Kişi” 
adını verdi.

Kayra Han ile Kişi, sonsuz suyun üzerinde iki siyah kaz gibi rahatça uçmaya 
koyuldular. Ancak Kişi, kendisini, yaratandan daha yüksekte görüp uçmak istedi. 
Ama uçamadı ve suya düştü. Boğulmak üzereyken Tanrı’ya yalvardı. Kayra Han 
“Yüksel!” emrini verdi. Kişi batmaktan ve boğulmaktan kurtuldu.

Tanrı Kayra Han dünyayı yaratmayı düşündü. Kişi’ye, “Suya dal, toprak çı-
kar!” emrini verdi. Kişi suya daldı bir miktar toprak çıkardı. Toprağın bir kısmını 
da ağzında sakladı. Kendine göre bir yer yaratacaktı. Avcundaki toprağı su yüzüne 
serpince Tanrı, toprağa “Büyü!” emrini verdi. Kişi’nin serptiği toprak dünya (yer) 
oldu. Fakat bu emirle Kişi’nin ağzındaki toprak da büyümeye başladı. Kişi’nin ağ-
zındaki toprak büyümeye başlayınca boğulacak oldu. Tanrı’ya yalvardı. Tanrı “Tü-
kür!” diye buyurdu. Kişi’nin ağzından dökülen ıslak toprak yeryüzüne serpildi ve 
yeryüzünde tepecikler oluştu. Buna kızan Tanrı, Kişi’yi kendi âleminden kovdu ve 
ona Erlik (Şeytan) adını verdi.

Tanrı yerde dalı olmayan bir ağacın bittiğini gördü ve dalsız ağacın güzel gö-
rünmediğini anladı. Ağaca dokuz dalın bitmesi için emir verdi. Tanrı her dalın altın-
da ayrı bir insan yarattı ve “Dokuz millet olsun!” dedi. Erlik bu insanları kıskandı. 
Onları kötülüğe sürükledi. Bunun üzerine Erlik yeniden lanetlendi. Toprak altındaki 
karanlıklar âleminin üçüncü katına sürüldü. Tanrı kendisi için de göğün on yedinci 
katında bir nur âlemi yaratarak oraya çekildi. İnsanların büsbütün başıboş kalmama-
sı için onlara da Gök Oğul’u (Maytere) gönderdi.
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Erlik, Kayra Han’ın katına çıkmak istedi. Gök Oğul’u, Tanrı’ya bunun için 
yalvarmaya razı etti. İzni koparan Erlik, kendisi için gökler yaptı. Kendisine bağlı 
olanların oluşturduğu kötü ruhlarla birlikte, gökle yer arasındaki dünyada yaşayan 
insanlardan daha iyi bir hayat sürüyordu.

Bu durum Kayra Han’ın canını sıktı. Erlik’in dünyasını yıkmak için kahraman 
Mangdaşire’yi gönderdi. O, güçlü mızrağıyla vurarak korkunç şimşek ve gök gü-
rültüleri arasında bu dünyayı parça parça etti. Bu parçalar, insanlar için yaratılan ilk 
dünyanın üzerine düştü. Eski düz dünya engebeli bir hâl aldı. Tanrı, Erlik’i yeniden 
cezalandırdı. Onu yerin en alt katına sürdü. Dünyanın sonuna kadar orada kalmasını 
emretti. Göğün on yedinci katında tanrının kendisi, yedinci katında Gün Ana, altıncı 
katında Ay Ana oturmaktadır.

Yazımızın asıl konusunu oluşturan bir diğer destan da tarihin çok eski döne-
minde ortaya çıkmış olan ve Sümer medeniyeti içerisinde doğup gelişen Gılgamış 
Destanı’dır.

Gılgamış Destanı hakkında genel bilgiler
Gılgamış, Sümerlerin destanı olup büyük bir kısmı Akad çivi yazısı ile yazıl-

mış on iki tabletten oluşmaktadır. Tabletlerin kısmen zarar görmesinden dolayı bazı 
bölümleri eksiktir. Destanı oluşturan tabletlerin parçaları çok geniş bir coğrafyaya 
dağılmıştır. Destanın farklı versiyonlarının olması metnin tamirinde yardımcı ol-
muştur. Destanda Gılgamış’ın başından geçen olaylar anlatılmıştır. Kahraman mer-
kezli (heroic) bir destandır.

MÖ iki binlerde komşularınca varlığına son verilen Sümerlerin en önemli edebî 
başarısı, bütün benzerlerinde olduğu üzere, ilkin sözlü gelenek şeklinde sürüp gel-
miş olan Gılgamış Destanı’dır. Başta Babilce tercümesiyle karşılaşılan Gılgamış, 
ortaya çıkartılıp Fransızcaya tercüme edilmiştir. Öte yandan, İngilizlerin 1830’lara 
kadar geri götürebileceğimiz kazı ve derleme etkinliklerinin semeresi; eserin, bir 
yüzyıl sonra Campbell Thompson tarafından yapılmış, İngilizceye tercümesiyle alı-
nabilmiştir (Duralı 2007, 12).

Gılgamış Destanı’nda mitoloji, efsaneler, tarih ve dinî inançlar iç içe geçmiştir. 
Destanda sedir ormanı, ihtiyarları gençleştiren ot, meşe ağacı (huluppu), Babil’in 
kapısı, ikiz dağlar, ölümcül suyu olan deniz mitolojik unsurlardır. Üçte ikisi tanrı 
üçte biri insan olan Gılgamış’ın kendisi, Enkidu’nun eşekten insana dönüşmesi tan-
rılar tarafından sedir ormanını korumakla görevlendirilen Humbaba ve onun Gılga-
mış ile Enkidu tarafından öldürülmesi, Gılgamış’ın Gökyüzü Boğasını öldürmesi, 
destandaki efsanevi hikâyelerdir. Destan Mezopotamya’da geçmektedir ve yaklaşık 
olarak MÖ 2650’li yıllarda yazılmıştır. Nuh (Utanapişti) Tufanı, Gılgamış, Dumuzi 
ve Lugalbanda (Öfkeli Kral), site devletler, gibi tarihî unsurlar dikkati çekmektedir.

Sümerlerde Tanrı, yaratma (doğurma fonksiyonu) özelliği nedeniyle daha 
çok “kadın” şeklinde düşünülmüştür. Mezopotamya’da en güçlü tanrıların “kadın” 
şeklinde tasavvur edilmesi bu kanıyı kuvvetlendirmektedir. Tanrıların en yücesi 
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tanrıça Aruru’dur. Mezopotamya’da ve her yerde evreni yöneten üç büyük tanrı 
vardır. Bunlar Anu (gök tanrısı), Enlil (yer altı tanrısı) ve Ea (yer tanrısı)’dır. Bu 
tanrılar Aruru’dan daha az güç sahibidirler ve her şeyi onun izniyle yaparlar.

Kaynakların yetersiz oluşundan dolayı tamamı elde edilemeyen, ancak buna 
rağmen bilginin ve ölümsüzlüğün peşinden koşan insanı yücelterek anlatan ve 
içerisinden büyük dersler çıkarılması gereken Gılgamış Destanı’nı şu şekilde 
özetleyebiliriz:

Gılgamış Destanı 
Gılgamış, yüzyıllar önce Uruk şehrinde hüküm süren bir Sümer kahramanı-

dır. Kentin çevresini muazzam bir sur ile çevirmek ister. Yıpratıcı çalışmalardan 
gözü yılmış olan halk, Gılgamış’ı tanrılara şikâyet eder. Tanrılar halkı dinler. Sa-
vaş ve aşk tanrıçası İştar, halkı korumak için Enkidu’yu görevlendirir. Enkidu, 
sedir ormanları içinde, vahşi hayvanlar arasında yaşamaktadır. Bir vuruşmada 
kötülük yapan bir devi öldüren Enkidu, Gılgamış ile karşılaşınca onunla dost 
olur, böylece tanrıçanın iradesi yerine getirilmemiş olur. Her iki kudretli yaratık, 
Gılgamış ile Enkidu, insanoğluna düşman olan yaratıkları yok ederek dünyayı 
düzenlemeye çalışır.

Enkidu, arkadaşı Gılgamış’ı tanrıça İştar’ın ziyaretine götürür. Tanrıça; En-
kidu’nun Gılgamış’a bağlılığını anlar. İştar, Gılgamış’ı baştan çıkarmaya çalışır. 
Gılgamış, tanrıçaya gönül verenin sonunda ölüme mahkûm olacağını bildiği için, 
İştar’ın aşkını kabul etmez. Gazaba gelen İştar, Enkidu’yu cüzzam illetine uğra-
tarak ortadan kaldırır. Gılgamış’ı da aynı şekilde öldürmek ister. Gılgamış, hayat 
ve ölüm muammalarını çözmek, ölümsüzlüğün sırrını elde etmek için, atası Uta-
napişti’ye başvurmaya karar verir.

Gılgamış, atası Utanapişti’yi bulmak için pek çok gezi yapar. Ölüm kıyıla-
rına kadar denizi aştıktan sonra Utanapişti’yi bulur. Kutsal ihtiyar, Gılgamış’a 
Büyük Tufan’ı anlatır. Vaktiyle bütün Mezopotamya tufana boğulmuşken, tanrı-
ların yardımlarıyla nasıl yalnız kendisinin ve hizmetçisinin kurtulduğunu açıklar. 
Utanapişti, Gılgamış’ı tanrıçanın şerrinden kurtarır. Ne yazık ki ölmezliğin sırrını 
açıklayamaz. Gılgamış’ı boş çevirmemek için ona kuvvet ve gençliğin sırrını ya-
zıp verir. 

Gılgamış büyük üzüntüler içinde atasına veda eder. Bir gece uyurken rü-
yasında Enkidu’yu görür. Enkidu, ölülerin Gölgeler Vadisi’nde, hiçbiri kendisi-
ni tanıyıp hatırlamayan yaratıkların arasında, tanrıların her zaman için iyiliğini 
beklemektedir. Gılgamış bu rüyadan anlar ki, ölmezlik dünyada ulaşılabilecek en 
büyük mutluluk değildir. Yeryüzünde gerçek mutluluk, tanrıların iyiliğiyle insan-
ların hafızasından silinmeksizin gerçek ölmezliği bulabilmektir.

Gılgamış Destanı’nda tanrılar, dönemin Mezopotamya’sında mitolojik inanç 
sistemine göre, gökteki tanrılar, yer ve deniz tanrıları (İgigiler) ve yer altı tanrıları 
olmak (Annunakiler) üzere üçe ayrılırken, bunun yanında tanrılaştırılmış varlık-
ları da bu gruba dâhil edebiliriz.



409Yavuz UYSAL

a. Gök tanrıları
Aruru yaratıcı özelliği olan büyük ana (kadın) tanrıçadır. Yaratma ve tasarla-

ma, vahiye dayanan dinlerde olduğu gibi toprak (kil) ile yapılır. İlk insanı yaratan 
da Aruru’dur. Tanrılar yaratma, tasarlama özelliklerinde güç sahibidirler. Özellik-
le “gök tanrıları” çok güçlüdür; olayların ve insanların hayatlarının seyrine doğ-
rudan müdahale ederler.

Aruru, Anu’yu yaratmıştır. Egemen tanrısal hanedanın babası ve kurucusu 
ise gök tanrısı Anu’dur.

Aşk ve savaş tanrıçası İştar (Gökte ve yerde bulunur, Uruk’un en büyük tan-
rıçasıdır.), gezegenlerin tanrısı İrnina, Güneş tanrısı Şamaş, ay tanrısı Şin diğer 
gök tanrılarıdır.

b. Yer tanrıları (İgigiler) 
Yer tanrıları bir şehir veya sitenin tanrısıdırlar ve büyük sarayları vardır. Ba-

zen insanlarla, hayvanlarla ve diğer yaratıklarla evlenirler. Ancak bu evlilikler 
kendileri dışındakilere zarar verir. Aşk tanrıçası: İştar, Buğday tanrıçası: Nisaba, 
Bilge tanrılar: Ninsun-Enlil-Eada, Koruyucu tanrı: Lugulbanda, Yılan tanrısı: 
Ningizzida, Şölen tanrısı: Şulpay, Sürü tanrısı: Samukan… diğer yer tanrıları ara-
sında gösterilebilir.

c. Yer altı tanrıları (Annunakiler) 
Yer altı tanrılarının en güçlüsü Enlil’dir. Kötülük ve iyilikleri emreder. Yer 

altı (cehennem) tanrıları Karanlık Ev’e bekçilik ederler. Oraya giden bir daha 
geri dönemez. Etana, Samukan, Cehennem tanrıçası Ereşkigal, başlıca yer altı 
tanrılarıdır.

d. Tanrılaştırılmış varlıklar
Gılgamış Destanı’nın tanrılaştırılmış insan-varlık unsuru hikâyenin belirgin 

özelliği hâline gelmiştir. Sümer şehir devletlerinde tanrıların yeryüzündeki ola-
ğanüstü işlerinin bir kısmını tanrısal insan karakterleri gerçekleştirir. Bu destan 
kahramanları, ölümlerinden sonra halk tarafından ululaştırılmış soylu karakter-
lerdir. Onların kahramanlıklarını, korkusuzluklarını, halk içindeki yararlıklarını 
destanın başından sonuna kadar izlemek mümkündür. Bu karakterler, insan olarak 
(Gılgamış ve Utanapişti) insan-hayvan (Enkidu, İnsan-Akrepler), veya canavar 
(Humbaba) olabilirler. Tanrılar bu soylulara muazzam güçler bahşeder ve onları 
tanrı-kral hâline getirirler. Gılgamış, annesi Dişi Manda-Ninsuna, atası Utanapiş-
ti, Enkidu tanrılaştırılmış insan özelliği taşırlar ancak tüm özellikleriyle tanrı veya 
insan değildirler.
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Sonuç
Yaratılış Destanı’nda yaratma, ilk defa Kayra Han’ın Kişi’yi yaratmasıyla 

başlamıştır. Gılgamış Destanı’nda ise destana ismini veren Gılgamış, tanrıların 
özelliklerini yansıtan üçte ikisi tanrı, üçte biri insan bir varlık olarak yaratılmıştır. 
Yaratılış Destanı’nda Kayra Han’ın, suyun altından çıkarılan bir avuç toprağı su-
yun üzerine serpmesiyle yaratılan yer ile Gılgamış Destanı’ndaki Tanrı’nın suyun 
altından çıkardığı çamur parçasını çöle düşürerek Enkidu’yu yaratması arasındaki 
benzerlik dikkat çekicidir.

Yaratılış Destanı’nda tanrı görevini üstlenen Kayra Han ve yardımcı ruhlar, 
Gılgamış Destanı’ndaki tanrılar âlemine göre sönük kalmıştır. Tanrı Kayra Han, 
her olaya hâkim olan ve her yerde istediğini yapabilecek bir tek tanrı rolünü üst-
lenmesine rağmen, Gılgamış Destanı’nda her varlığa bir tanrı görevlendirilmiştir. 
(Güneş Tanrısı: Şamaş, Fırtına tanrısı: Adad, Gökyüzü tanrısı: Anu, Aşk tanrıça-
sı: İştar, Yaratmanın tanrıçası: Aruru, Savaş tanrısı: Ninurta, Buğday tanrıçası: 
Nisaba, Davar tanrısı: Samukan, Bilge tanrılar: Ninsun-Enlil-Eada, Koruyucu 
tanrı: Lugulbanda, Ay tanrısı: Sin, Yılan tanrısı: Ningizzida, Şölen tanrısı: Şul-
pay, Sürü tanrısı: Samukan)

Gılgamış Destanı’nda tanrıların fazla olması nedeniyle, doğaüstü güçlere sa-
hip birçok yaratık da bulunmaktadır. Ancak Yaratılış Destanında doğaüstü güçler, 
sadece tanrı Kayra Han üzerinde ya da Kayra Han’ın sunmasıyla Gök Oğul, Ulu 
Kişi, Ağca Dağ, Gün Aşan… gibi yardımcı ruhlar üzerinde bulunmaktadır.

Gılgamış Destanı’nda tanrıya ikram ve hediye sunma (…Gılgamış, yanına 
lekesiz bir ak oğlak bir de kahverengi olanını aldı. Onları bağrına bastırarak 
götürdü; güneşin huzuruna çıkardı…) olayı ile sıkça karşılaşmamıza rağmen; Ya-
radılış Destanı’nda böyle bir hadiseyle karşılaşmamaktayız.

Gılgamış ve Yaratılış destanlarının her ikisinde de Yüce Tanrı’nın Aruru ve 
Tengere Kayra Han göğün en yüksek yerinde (on yedinci katta) bulunduğu gö-
rülmektedir. Tanrı her iki metinde de yaratma vasfına sahiptir ve insanı yarattık-
tan sonra yalnız başına bırakmaz, ancak onlara bazen kızar. Yaratılış efsanesinde 
Tengere Kayra Han gücünü kimse ile paylaşmaz. Gılgamış’ta ise Tanrı güçlerini 
üç büyük Tanrı (Anu, Enlil ve Ea) ile paylaşmıştır. Bu paylaşma katmanlar hâlin-
de yeryüzüne doğru genişlemektedir. Yeryüzüne doğru inildikçe veya çıkıldıkça 
tanrıların güçleri azalmakta ya da çoğalmaktadır. Erlik ile Enlil aynı işlevleri olan 
varlıklardır. İkisi de yerin altında ve dünyanın sonuna kadar kalıcıdırlar; kötülük 
tanrısıdırlar. Erlik yaratma özelliğine sahiptir ancak bunu Tanrı’dan gizli yaptığı 
için cezalandırılmıştır. Mey-Tere ve Gılgamış tanrı-insan özelliği taşırlar. Tanrı 
onları özel olarak insanların arasından seçmiştir. 

Yaratılış Destanı’nda iyi tanrı (Kayra Han) ve kötülük yapan yardımcı ruh-
lar (Erlik) belirgin bir hâlde verilmesine karşın; Gılgamış Destanı’nda tanrıların 
iyilikleri veya kötülükleri belirgin şekilde işlenmemiştir. Hatta halkına başlarda 
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zulmeden, bilge kişi olmasına rağmen şehvetinden insanları bıktıran Gılgamış, 
destanın genelinde iyi yönleri ön plana çıkarılarak verilmiş; yaptığı her müca-
delenin sonunda, insanların takdirini kazanan, alkışlanan, ölümünden sonra da 
arkasından ağıtlar yakılan ve özlenen bir hükümdar-tanrı olarak tasvir edilmiştir.

Gılgamış ve Yaratılış destanları, kendi bünyelerinde belirli bir ilki yansıt-
maktadırlar. Yaratılış Destanı, Türklerin ilk destanı olması; Gılgamış Destanı’nın 
da tarihte bilinen ilk yazılı destan olması bu ortak özelliği ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca, Yaratılış Destanı’ndaki Kayra Han’ın tek tanrı özelliği taşıması, İslamiyet 
sonrası Türk destanlarının ortak özelliğidir. Aynı şekilde Gılgamış Destanı’ndaki 
ölümsüzlük otu da, Türk-İslam âleminin Lokman Hekim söylemiyle örtüşmek-
tedir. Aynı destan içindeki Tanrı’ya kurban sunma eylemi yine, İslamiyet sonrası 
Türk destanlarında işlenen ortak temadır. 
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ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN İKİLEMELERİN KÖKEN, YAPI 
VE ANLAM BAKIMINDAN AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ 

İKİLEMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Süleyman Kaan YALÇIN*

Giriş
Bilindiği üzere bir dilin söz varlığı sadece o dildeki sözcüklerden oluşmaz. 

Bir dilde yer alan sözcüklerle beraber atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp söz-
ler ve çeşitli anlatım kalıpları da bir dilin söz varlığını oluşturan temel unsurlar 
arasındadır.

Dilde söz varlığı unsuru olmanın dışında söz dizimi ve anlam bilimi açısın-
dan da önemli birlikler olarak görülen ikilemelere Türkçenin her döneminde ve 
her lehçesinde belirgin bir şekilde rastlanılmaktadır. 

Dünya dillerinde çok az örneği bulunan ikilemeler, Türkçeye en yakın oran-
da Korecede ve Japoncada görülürken, Türkçede oldukça yaygın bir kullanım 
alanına sahiptir (Aksan 1996, 60).

Batı dillerinde hendiadyoin, Osmanlıcada atf-ı tefsiri, terkib-i ihmâli, müh-
melât terimleriyle karşılanan ikileme; aynı, yakın ya da zıt anlamlı iki veya daha 
çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesi olayı-
dır. Cümlede anlamı güçlendirmek, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek 
üzere kullanılır (Hatiboğlu 1981, 9; Korkmaz 1992, 82; Alkaya 2008, 38).

İkilemeler Türkçenin en eski metinlerinden itibaren zengin örnekleriyle kar-
şımıza çıkar. Göktürk yazıtlarında 15, Uygur Türkçesinde 262, Kutadgu Bilig’de 
197, Divanü Lûgati’t Türk’te 162 ve yine Nehcü’l-Ferâdîs, Kısasü’l-Enbiyâ ve 
Mukaddimetü’l-Edeb gibi Harezm dönemi eserlerinde pek çok ikilemenin yer al-
dığı konuyla ilgili çalışma yapan araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur 
(Alkaya 2008, 38; Erdem 2005, 189-225).

Bilindiği üzere hem Türkiye Türkçesi hem de Azerbaycan Türkçesi Oğuz 
grubu Türk lehçeleri içerisinde yer almaktadırlar. Bu münasebetle Türkiye Türk-
çesi ağızları içerisinde yer alan Elazığ ağzı hem taşımış olduğu bu Oğuz Türkçesi 

* Arş. Gör. Dr., Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü/Elazığ. Elmek: 
skyalcin23@hotmail.com.
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özellikleriyle hem de bulunduğu coğrafya bakımından, tıpkı diğer Doğu Anadolu 
bölgesi ağızları gibi, Azerbaycan Türkçesi ile ses, şekil ve söz varlığı bakımından 
birçok benzerlik göstermektedir. Benzerlik görülen alanlardan biri de bir söz var-
lığı unsuru olan ikilemelerdir.

Bu çalışmada Elazığ ağzındaki yazı dili dışında kullanımı görülen onlarca 
ikileme örneği “aynız buynuz, apıl apıl, cıngır cıngır, daraz daraz, dangıl dun-
gul, ḫassa ḫoş, hele mele, hacat macat, herenk perenk, imi timi, kök köceg vb.” 
ele alınarak köken, yapı ve anlam bakımından değerlendirilecek ve Azerbaycan 
Türkçesindeki ikilemelerle karşılaştırılacaktır.

1. Kökenleri bakımından ikilemeler
Elazığ ağzında görülen ikilemelerin köken bakımından Türkçe sözcüklerden, 

yabancı sözcüklerden, Türkçe ve yabancı sözcüklerden oluştuğu görülmektedir.

1. 1. Türkçe sözcüklerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzındaki ikilemelerin büyük çoğunluğu Türkçe sözcüklerden oluş-

maktadır: apıl apıl (KBAYA. 184); arcaḫ durcaḫ (EYSV. 7); ayın uyun (EYSV. 
11); aynız buynuz (EYSV. 11); belek beşşik (Lüleci 2005, 165); beli burhu gı-
rıl- (KH. 49); bėlik bėlik (EYAD-1: 162); bėzli mėzli (EYAD-1: 162); bola töke 
ol- (EYSV. 22); boş beleş (EYSV. 23); cellik cücük (EYSV. 28); cello cillo (To-
pal 1992, 15); çağa çoluḫ (EYSV. 35); evlek evlek (HHB. 47); eren peren et- 
(EYSV. 66); fırfırik (EYSV. 73); garılı gişili (KH., 60); heye yoğa (EYSV. 108); 
ıpıl ıpıl (EYSV. 117); it kopuḫ (Topal 1992, 59); kertik kürtük (EYSV. 128); kök 
köceg (EYSV. 127); lıp lıp baḫ- (EYSV. 144); salmaseyip (Topal 1992, 44); şaş 
beş (EYSV. 194); tike tike et- (EYSV. 206); ucun ucun (EYSV. 213); vıcır vıcır 
(EYSV. 220); yėl yėpelek (EYSV. 225).

Azerbaycan Türkçesindeki ikilemelerin büyük bir çoğunluğu da Türkçe kö-
kenli sözcüklerden oluşmaktadır: ac yalavac (aç yoksul, dilenci) (ATS. 5); açıġ 
saçıġ (1. perişan, dağınık, darmadağın; 2. Her tarafı açık olan, müstehcen, adaba 
aykırı) (ATS. 6); ad san (nüfuz, şöhret, itibar, hürmet, şan, iyilikle anılan ad) 
(ATS. 10); artıġ artıġ (haddinden fazla, lüzumsuz, yersiz) (ATS. 54); atım atım 
(dağılmış, dökülmüş, saçılmış hâlde) (ATS. 64); boylu buḫunlu (boylu poslu, vü-
cut yapısı güzel olan) (ATS. 147); balaca balaca (yavaş yavaş, usul usul, küçük 
küçük) (ATS. 87); cırım cırım (tamamen yırtık, her tarafı yırtık) (ATS. 178); cığ 
cığ / cığ vığ (anlaşılamayan ses, gürültü) (ATS. 177); cingim cingim ol- (parça 
parça olmak) (ATS. 182); çal boz (hem gri hem de karışık gri renkte olan, gri 
renge yakın olan) (ATS. 189); çene boğaz ėt-/döy- (tartışmak) (ATS. 198); çırt(ı) 
pırt(ı) (boş, anlamsız söz, konuşma) (ATS. 205); çolma çocuġ (çoluk çocuk, ço-
cuklar) (ATS. 211); dad damaġ (neşe, sevinç, zevk) (ATS. 219); dengil düngül 
(seyrek şekilde aralıklı) (ATS. 256); ėv ėşik (ev, aile, genelde evle ilgili olan) 
(ATS. 402); ġırıġ tökük (kırık, sökülmüş, dağılmış durumda olan) (ATS. 514); 
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sil süpür ėle- (bir yeri temizlemek) (ATS. 1046); şırım şırım (çizik çizik) (ATS. 
1087); yan yöre (etraf, yakındaki yerler) (ATS. 1220); yavan yavan (katıksız bir 
şekilde) (ATS. 1233).

1. 2. Yabancı sözcüklerden kurulan ikilemeler
Bu kısımdaki ikilemelerin her iki unsuru da yabancı sözcüklerden oluşmakta-

dır. Elazığ ağzında: daraz daraz (Far. + Far.) (EYSV. 51); gadagayıp (A+A) (Lüleci 
2005, 176); gėsgės (Far.) (EYSV. 84); gumguma (Ar.) (EYSV. 95); ḫassa ḫoş (Ar. 
+ Far.) (EYSV. 104); ḫırankeşan (Far.) (EYSV. 110); ḫırbelek (Far. + Ar.) (Topal 
1992, 29); pirpirim (Far.) (EYSV. 172); zerzebil (Far. + Ar.) (EYSV. 232).

Azerbaycan Türkçesinde de her iki unsuru da yabancı sözcüklerden oluşmuş 
olan birçok ikileme örneğine rastlanmaktadır: ağıllı kamallı (Ar.) (düşünceli, şu-
urlu, terbiyeli, temiz ahlaklı) (ATS. 15); aḫır ezel (Ar.) (er geç, mutlaka, sonunda) 
(ATS. 25); alem aşkar (Ar. + Far.) (herkes tarafından bilinen, aşikâr) (ATS. 33); 
arzu kam (Far.) (bir şeyin olmasını yürekten isteme, emel, özlem) (ATS. 55); avara 
avara (Far.) (işsiz güçsüz, serseri gibi) (ATS. 66); ayın şayın (Ar. + Far.) (açıkça, 
kusursuz) (ATS. 73); can ciyer (Far.) (çok yakın samimi kimseler için söylenir) 
(ATS. 169); cemi cümletanı (Ar.) (hepsi, tamamı) (ATS. 173); cidd cehd (Ar.) (bü-
tün gücüyle çalışıp çabalama) (ATS. 180); cövr cefa (Ar.) (dert, keder, azap, eziyet) 
(ATS. 185); çar naçar (Far.) (ister istemez, zorla, mecburen) (ATS. 192).

1. 3. Türkçe ve yabancı sözcüklerden kurulan ikilemeler
Bu ikilemelerin bir sözcüğü Türkçe diğer sözcüğü de yabancı sözcüklerden 

oluşmaktadır. Bu kısımda Elazığ ağzında sadece bir örnek tespit edilebilmiştir. 
cer cıngıl (T. + Rum.) (EYSV. 29); kel kör (T. + Far.) (sözlü kültür); afur küfür 

et- (Ar. + T.) (EYSV. 2); farş malamat et-/ol- (Far. + Ar. + T.) (EYSV. 71); gaf ü ga-
daya gel- (A. + T) (Topal 1992, 70); hacat macat (Ar. + T.) (EYSV. 101); hersipers 
ol- (Ar. + T.) (EYSV. 107).

Azerbaycan Türkçesinde bir sözcüğü Türkçe diğer sözcüğü de yabancı sözcük-
lerden oluşan birçok ikileme söz konusudur: çaşka loşka (T. + Rus.) (birbirine çok 
yakın, samimi arkadaşlar) (ATS. 193); açıġ aşkar (T. + Far.) (açık açık, net bir şekil-
de) (ATS. 5); ah efğan/ ahü efğan (T. + Far.) (feryat, figan, ağlayıp zırlama) (ATS. 
23); ah feryad/ ahü feryad (T. + Far.) (feryat, figan, ağlayıp zırlama) (ATS. 24); ah 
nale/ ahü nale (T. + Far.) (feryat, figan, ağlayıp zırlama) (ATS. 25); ah zar/ahü zar 
(T. + Far.) (ah çekme, sızlanma, feryat etme, inilti) (ATS. 27); al ġırmızı (T. + Ar.) 
(koyu kırmızı) (ATS. 33); allı elvanlı (T. + Ar.) (rengârenk, allı pullu, göz kamaştı-
rıcı) (ATS. 37); borc ḫerc (T. + Ar.) (geri verilmek üzere alınan para veya başka bir 
şey) (ATS. 144); boş bikar (T. + Far.) (işsiz güçsüz, boş) (ATS. 145); ağıllı başlı (A. 
+ T.) (1. iyi, layıkınca, arzulanan şekilde güzelce, ahenkli; 2. çok, hayli, kıymetli) 
(ATS. 15); ceze feze ėt- (Ar. + T.) (razı olmamak, bağırıp çağırmak) (ATS. 176); can 
can dė- (Far. + T.) (çok yakınlık göstermek) (ATS. 169); ḫerce borca düş- (Ar. + T.) 
(borca girmek, borçlanmak) (ATS. 627).
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2. Sözcük türü ve yapısı bakımından ikilemeler
2. 1. Adlardan kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında cins adlardan kurulu çok sayıda ikileme örneği bulunmakta-

dır: çağa çoluḫ (EYSV. 35); davar doluḫ (EYSV. 51); garılı gişili (KH., 60); imi 
timi yoḫ (EYSV. 120); kök köceg (EYSV. 127); yurdu yuvası yıḫıl- (Topal 1992, 
71); zehir zeknabut (Lüleci 2005, 199).

Azerbaycan Türkçesinde de bu kuruluşta olan ikileme örnekli hayli fazladır: 
ad san (nüfuz, şöhret, itibar, hürmet, şan, iyilikle anılan ad) (ATS. 10); çay çörek 
(çay, ekmek, yağ, peynir vs.den ibaret sofra, yemekler) (ATS. 195); çen duman 
(kalın duman tabakası, sis) (ATS. 198); çolma çocuġ (çoluk çocuk, çocuklar) 
(ATS. 211); borc ḫerc (geri verilmek üzere alınan para veya başka bir şey) (ATS. 
144); baş göz ėle- (evlendirmek) (ATS. 102); baş ayaġ (1. tamamen, baştan başa; 
2. aksine, tersine) (ATS. 101); bacı gardaş (kız ve erkek kardeş, birbirine çok 
yakın ve dost olan kişiler) (ATS. 80); arzu kam (Far.) (bir şeyin olmasını yürekten 
isteme, emel, özlem) (ATS. 55); ana bacı (birbirine çok yakın olanlar) (ATS. 41).

2. 2. Sıfatlardan kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında aynı sıfatın veya ayrı sıfatların tekrarlanmasıyla oluşan ikile-

melere de sıkça rastlanmaktadır: arcaḫ durcaḫ (EYSV. 7); aynız buynuz (EYSV. 
11); belek beşşik (Lüleci 2005, 165); bėlik bėlik (EYAD-1: 162); boş beleş (EYSV. 
23); cello cillo (Topal 1992, 15); daraz daraz (EYSV. 51); evlek evlek (HHB. 47); 
ḫassa ḫoş (EYSV. 104); ıpıl ıpıl (EYSV. 117); karmançorman (Yapıcı 2004, 281); 
kel kör (sözlü kültür); keldir baldır (HHB. 61); şaş beş (EYSV. 194);

Azerbaycan Türkçesinde de bu kuruluşta olan birçok ikileme örneği mevcut-
tur: ac susuz (aç susuz durumda, tamamen aç) (ATS. 4); açıġ saçıġ (1. perişan, 
dağınık, darmadağın; 2. her tarafı açık olan, müstehcen, adaba aykırı) (ATS. 6); 
adlı sanlı (herhangi bir alanda çalışmalarıyla isim yapmış, bütün ülkede tanınmış) 
(ATS. 10); ağıllı kamallı (Ar. + Ar.) (düşünceli, şuurlu, terbiyeli, temiz ahlaklı) 
(ATS. 15); atım atım (dağılmış, dökülmüş, saçılmış hâlde) (ATS. 64); boş bikar (T. 
+ Far.) (işsiz güçsüz, boş) (ATS. 145); boylu buḫunlu (boylu poslu, vücut yapısı 
güzel olan) (ATS. 147); cırım cırım (tamamen yırtık, her tarafı yırtık) (ATS. 178); 
cızıġ cızıġ (çizik çizik) (ATS. 179); çaşka loşka (T. + Rus.) (birbirine çok yakın, 
samimi arkadaşlar) (ATS. 193); çirkli paslı (yüzü, üzeri kirli, pinti, pislik içinde 
olan) (ATS. 208); aḫmaġ aḫmaġ (ahmak, serseri, akılsız, budala gibi) (ATS. 25).

2. 3. Zarflardan ve zarf görevindeki sözcüklerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında zarf türündeki sözcüklerin tekrarlanmasıyla oluşan ikilemeler 

de bulunmaktadır: hama hama (EYAD-1: 173); hele mele (Topal 1992, 31); ucun 
ucun (EYSV. 213).

Azerbaycan Türkçesinde de zarflardan oluşan ikileme örnekleri bulunmak-
tadır: aḫır ezel (Ar.) (er geç, mutlaka, sonunda) (ATS. 25); ancaġ ancaġ (azıcık, 
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zorla, güçlükle) (ATS. 43); anrı beri çek- (o tarafa bu tarafa sürüklemek) (ATS. 
44); aram aram (yavaş yavaş, usul usul) (ATS. 49); asta asta (yavaş yavaş, usul 
usul, ağır ağır) (ATS. 57); az az (yavaş yavaş, azar azar, nadiren) (ATS. 75); az 
çoḫ (az çok, bir miktar) (ATS. 76); az maz (biraz, az miktarda) (ATS. 78); balaca 
balaca (yavaş yavaş, usul usul, küçük küçük) (ATS. 87); uzaġ uzaġ (çok uzak) 
(ATS. 1171); ḫısın ḫısın / ḫıs ḫıs (yavaş yavaş, sessiz sessiz) (ATS. 644); ḫırda 
ḫırda (aheste aheste) (ATS. 642); kem kem (azar azar, yavaş yavaş) (ATS. 758); 
tėz tėz (aralıksız, daima) (ATS. 1136). 

2. 4. Fiillerden kurulan ikilemeler

2. 4. 1. Zarf fiillerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında aynı veya farklı fillere zarf fiil ekleri getirilerek oluşturulan 

ikilemelere de rastlanmaktadır: bola töke ol- (EYSV. 22); öte geçe (EYSV. 165); 
yırlaya yırlaya (HHB. 58).

Azerbaycan Türkçesinde de zarf fillerden kurulu ikileme örneklerine rast-
lanılmaktadır: boylana boylana (etrafına baka baka, bakına bakına) (ATS. 147); 
aşıb daş- (haddinden fazla olmak, tükenmemek, etrafa sığmamak) (ATS. 59); atıb 
tut- (etraflıca düşünmek, ölçüp biçmek) (ATS. 63); çalıb çapma (talan etme, yağ-
malama) (ATS. 190); çalıb çağır- / çalıb oḫu- (bir havayı müzik aletinde çalarak 
söyleme) (ATS. 190); çalışıb çapala- / çalışıb vuruş- (çok çalışmak) (ATS. 190); 
çapılıb talan- (yağma edilmek, soyulmak) (ATS. 191); ġaça ġaça (koşarak) (ATS. 
440); kesile kesile (sıkıla sıkıla, sıkılıp utanarak) (ATS. 763).

2. 4. 2. Sıfat fiillerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzındaki yazı dili dışında yer alan ikilemeler arasında bu kısma uy-

gun düşecek herhangi bir örnek tespit edilememiştir.
Azerbaycan Türkçesinde ise bu kuruluştaki örnekler az olmakla birlikte gö-

rülmektedir: aḫar baḫar (her tarafı açık ve güzel manzaralı yer; göz alabildiğine 
görülen yer) (ATS. 23); olan olmaz (her şey, mevcut olan ne varsa) (ATS. 930); 
olan ġalan (harcanıldıktan, kullanıldıktan sonra kalan para) (ATS. 930); dėyen 
gülen (şen şakrak, neşeli) (ATS. 268).

2. 4. 3. İsim fiillerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında aynı veya farklı fillere isim fiil ekleri getirilerek oluşturulan 

ikilemelere de rastlanmaktadır: geliş gidiş (iki taraflı görüşüyor olmak) (sözlü kül-
tür); gıvış gıvış et- / ḳıvış ḳıvış et- (EYSV. 89-132).

Azerbaycan Türkçesinde de bu kuruluştaki ikileme örneklerine rastlanılmak-
tadır: çalış vuruş (çok çalışarak, eziyet çekerek, binbir güçlükle) (ATS. 190); ölme 
dirilme (zorla, güç bela, eziyetle, bin bir müşkülatla) (ATS. 944).



418 Elazığ Ağzında Görülen İkilemelerin Köken, Yapı ve Anlam Bakımından Azerbaycan 
Türkçesindeki İkilemelerle Karşılaştırılması 

2. 4. 4. Çekimli fiillerle kurulan ikilemeler
Elazığ ağzındaki yazı dili dışında yer alan ikilemeler arasında bu kısma uy-

gun düşecek herhangi bir örnek tespit edilememiştir.
Azerbaycan Türkçesinde de bu kuruluştaki ikileme örneklerine rastlanılmak-

tadır: aldı ġaçdı (1. alıp kaçma oyunu; 2. başlı başınalık, herc ü merclik, karışık-
lık) (ATS. 33); alışdım yandım (gümüş simli ipek kumaş) (ATS. 34); basdı kėçdi 
(zorbalık, kimseyi takmama, umursamama hâli) (ATS. 94); basdı kesdi (yalancı 
pehlivanlık, kendini çalışkan ve yiğit gösterme, şişirme) (ATS. 94).

2. 4. 5. Bir yardımcı fiille birlikte kullanılan ikilemeler
Elazığ ağzında et- / ol- yardımcı filleriyle kurulmuş olan ikileme örnekleri 

çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır: afur küfür et- (EYSV. 2); bola töke ol- 
(EYSV. 22); cop cop et- (EYSV. 32); eren peren et- (EYSV. 66); farş malamat et-/
ol- (EYSV. 71); gıvış gıvış et- (EYSV. 89); ḳıvış ḳıvış et- (EYSV. 132); heyirli ġu-
dümlü ol- (Buran ve Oğraş 2003, 203); herenk perenk ol- (EYSV. 107); hersipers 
ol- (EYSV. 107); tike tike et- (EYSV. 206).

Azerbaycan Türkçesinde de bu kuruluştaki ikileme örnekleri çokça görül-
mektedir: ağır yüngül ėle- (yoklamak, ölçüp biçmek, düşünmek, bir şey hakkında 
sağlı sollu düşünüp muhakeme yapmak etmek) (ATS. 17); alt üst ėt- (karıştırmak, 
dağıtmak) (ATS. 39); ana bala ol- (çok samimi olmak) (ATS. 41); and aman 
ėle- (yemin etmek) (ATS. 43); asi kifir ol- (çok sinirlenmek, canına tak etmek) 
(ATS. 56); ceze feze ėt- (Ar. + T.) (razı olmamak, bağırıp çağırmak) (ATS. 176); 
cici bacı ol- (birbirine çok yakın olmak) (ATS. 180); cingim cingim ol- (parça 
parça olmak) (ATS. 182); cilik cilik ėle- (parça parça etmek, kırmak) (ATS. 181); 
cur cur ėle- (açlıktan mide guruldamak) (ATS. 185); çaġ çuġ ėle- (küçük çapta 
alışveriş yapmak veya küçük bir işle uğraşmak) (ATS. 188); çene boğaz ėt-/döy- 
(tartışmak) (ATS. 198).

2. 5. Ünlemlerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında yansıma sözcüklerden oluşan ikilemeler, öncelikle tabiata da-

yalı bir dil olan Türkçenin çeşitli lehçe ve ağızlarında olduğu gibi, çok yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır.

2. 5. 1. Yansıma sözcüklerden kurulan ikilemeler
Hamza Zülfikar, yansımalardan oluşan ikilemeleri “tam ikileme” ve “kısmî 

ikileme” olarak iki grupta değerlendirmektedir. İkilemeyi oluşturan öğeler ara-
sında herhangi bir ses değişmesi olmadan sözlerin tekrarlanması tam ikilemeyi, 
ikilemeyi oluşturan öğelerin ünlüleri, ünsüzleri ve diğer yapım ekleri arasındaki 
küçük değişmeler ise kısmî ikilemeyi oluşturur (Zülfikar, 1995: 14). Elazığ ağ-
zındaki ve Azerbaycan Türkçesindeki ikilemeler de bu grupta değerlendirilebilir. 
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a) Tam ikilemeler
Elazığ ağzında: cavcav (Yapıcı 2004, 271); cop cop et- (EYSV. 32); çırçır; 

cırcır (Yapıcı 2004, 272); goşgoş (EYSV. 91); gurgur baba (Yapıcı 2004, 277); 
hap hap et- (EYSV. 103); hönkür hönkür (EYSV. 115); şak şak öt- (HHB. 44); 
şorşor (EYSV. 197); vıcır vıcır (EYSV. 220).

Azerbaycan Türkçesinde: çaġ çaġ (evlerin bahçe kapısına takılan ve ev sa-
hibini seslemeğe yarayan demir tokmak) (ATS. 188); cırınġ cırınġ (kap kacak 
veya cam kırıldığında çıkan ses) (ATS. 178); cib cib (tavuk, civciv seslemek için 
çıkarılan ses) (ATS. 179); cik cik (küçük kuşların çıkardığı ses) (ATS. 181); cur 
cur ėle- (açlıktan mide guruldamak) (ATS. 185).

b) Kısmi ikilemeler
Elazığ ağzında: keldir baldır (HHB. 61); ḫur ḫur ġur ġur ġur ġur (EYAD-1: 

127); şap şip (EYAD-1: 199).
Azerbaycan Türkçesinde: çaġ çuġ (çıkarılan bir tür ses) (ATS. 188); cığ vığ 

(anlaşılamayan ses, gürültü) (ATS. 177).
Elazığ ağzı söz varlığının oluşmasında çok sayıda yansıma sözcüklerden ku-

rulmuş olan ikilemelerden faydalanılmıştır. Bu ikilemeler daha çok çeşitli hayvan 
adları: cızcızık (ağustos böceği) (EYSV. 31); çekçeki/çekçeko (çekirge) (EYSV. 
38; Yapıcı 2004, 272); çırçırık (cırcır böceği) (EYSV. 41); gıragıra (renkli bir kuş, 
mavi kuzgun kuşu) (Lüleci 2005, 178).

Azerbaycan Türkçesinde: cırcırama (cırcır böceği) (ATS. 178); çekçeki (bir 
kuş adı) (ATS. 196).

Çeşitli eşya ve alet adları: cırcır (fermuar) (Yapıcı 2004, 272); çakçaku (de-
ğirmen taşının üzerindeki buğdayın dökülmesini ayarlayan ve taşa değen ağaç 
düzenek) (Yapıcı 2004, 272); fırfırik (rüzgar gülü, pervane, fırıldak) (EYSV. 73); 
firfirik (düdük) (EYSV. 74); ḫırḫırık (iki cevizi delip ip geçirerek yapılan bir çeşit 
oyuncak) (EYSV. 110); patpatik (ağaç çubuğundan yapılmış ortası delik oyuncak, 
tabanca gibi ses çıkaran bir çocuk oyuncağı) (EYSV. 169); şakşagı (kapı tokmağı) 
(EYSV. 193).

Azerbaycan Türkçesinde: çaġ çaġ (evlerin bahçe kapısına takılan ve ev sa-
hibini seslemeğe yarayan demir tokmak) (ATS. 188); çaḫçaḫ (eskiden kapı zili 
yerine kullanılan demir tokmak) (ATS. 188); cığcığa (gelin başına takılan parlak 
süs eşyası) (ATS. 177); fırfıra (dönen nesne, fırıldak) (ATS. 422); şap şap / şap 
şup (terlik) (ATS. 1077).

Özellikle insanların karakter özelliğini yansıtan çeşitli olumlu ve olumsuz 
adlaşmış sıfatlar veya adlar: cavcav (geveze) (Yapıcı 2004, 271); fırfırik (sö-
zünden dönen kimse, dönek) (EYSV. 73); firfirik (fırıldak, yerinde duramayan) 
(EYSV. 74); hımhım (burnundan konuşan kimse) (Yapıcı 2004, 279); lavlav (çok 
konuşan, gürültülü konuşan) (EYSV. 143); pepe (kekemelik) (EYSV. 170); cav-
cavlı (hareketli) (EYSV. 28).
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Azerbaycan Türkçesinde: ḫor ḫor (uykuda horlayan kimse için söylenir) (ATS. 
653); mızmız(ı) (açık konuşmayan, konuşması anlaşılmayan kimse) (ATS. 867).

Bazı mevki ve yer adları ile tabiattaki çeşitli olaylara karşılık gelen adlan-
dırmalar: çırçır (çağlayan, çağıltılı akan su, Elazığ’ın Keban ilçesinde suyu ile 
tanınan bir yer); goşgoş (küçük şelale, çağlayan) (EYSV. 91); şorşor (çağlayan, 
çağıltılı akan su, Elazığ’ın Aksaray mahallesinde suyu ile tanınan mevki) (EYSV. 
197); gurgur baba (gök gürültüsü) (Yapıcı 2004, 277) meydana getirilmektedir.

Azerbaycan Türkçesinde şar şar / şır şır: (bir süratte akan dökülen su veya 
yağmurun çıkardığı ses) (ATS. 1077-1087).

2. 6. Hâl ve iyelik ekleriyle kurulan ikilemeler
Elazığ ağzındaki ikilemelerin bir kısmı üzerine hâl veya iyelik eki alarak 

oluşturulmuştur: ellerde illerde gal- (EYSV. 64); güneyi guzeyi ota- (Topal 1992, 
58); imi timi yoḫ (EYSV. 120); yurdu yuvası yıḫıl- (Topal 1992, 71).

Azerbaycan Türkçesinde de ikilemelerin bir kısmı üzerilerine hâl eki alarak 
oluşturulmuştur: adda budda (oradan buradan, dağınık, karışık, tertipsiz) (ATS. 
8); altdan yuharı (aşağıdan yukarı) (ATS. 38); altdan üstden (laf kalabalığı ya-
parak asıl konuya girmeme, yalan, doğru olmayan, düzensiz) (ATS. 38); başdan 
başa (tamamen, tepeden tırnağa) (ATS. 102); sonradan sonraya (sonunda, biraz 
geçtikten sonra) (ATS. 1053); ucdan ġıraġdan / ucdan ġulaġdan (başkalarından, 
özgelerinden, vasıtasız) (ATS. 1162).

2. 7. Yapım ekleriyle kurulan ikilemeler
Elazığ ağzındaki ikilemelerin bir kısmı üzerine yapım eklerini alarak oluş-

turulmuştur: düzüm düzüm (EYSV. 61); ėlli töreli yap- (EYSV. 64); garılı gişi-
li (KH., 60); heyirli ġudümlü ol- (Buran ve Oğraş 2003, 203); hophopik (Topal  
1992, 56); ıpıl ıpıl (EYSV. 117).

Azerbaycan Türkçesinde de ikilemelerin bir kısmı üzerlerine yapım eklerini 
alarak oluşturulmuştur: acıġlı acıġlı (sinirli sinirli) (ATS. 4); açıġ saçıġ (1. peri-
şan, dağınık, darmadağın; 2. Her tarafı açık olan, müstehcen, adaba aykırı) (ATS. 
6); adlı sanlı (herhangi bir alanda çalışmalarıyla isim yapmış, bütün ülkede tanın-
mış) (ATS. 10); ağıllı başlı (A. + T.) (1. iyi, layıkınca, arzulanan şekilde güzelce, 
ahenkli; 2. çok, hayli, kıymetli) (ATS. 15); alğı satġı (alıp satma işi, alışveriş) 
(ATS. 33); alım satım (alıp satma işi, alışveriş) (ATS. 34); boylu buḫunlu (boylu 
poslu, vücut yapısı güzel olan) (ATS. 147); çaşġın çaşġın (şaşkın şaşkın, hayret 
içinde) (ATS. 193); allı elvanlı (rengârenk, allı pullu, göz kamaştırıcı) (ATS. 37).

2. 8. İkinci sözcüğün başına m- sesinin getirilmesiyle kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında ikinci sözcüğün başına m- sesinin getirilmesiyle oluşturulan 

ikilemelere de rastlanmaktadır: bėzli mėzli (EYAD-1: 162); hacat macat (EYSV. 
101); hele mele (Topal 1992, 31).
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Azerbaycan Türkçesinde de ikinci sözcüğün başına m- sesinin getirilmesiyle 
oluşturulan ikilemelere rastlanmaktadır: az maz (biraz, az miktarda) (ATS. 78); 
cındır mındır (yırtık pırtık olmuş elbiseler) (ATS. 177); eger meger (şart ileri 
sürme) (ATS. 346); hayıl mayıl (hayran, tutkun) (ATS. 613); lüt müt (tamamen 
çıplak) (ATS. 827); şey mey (her türlü şey) (ATS. 1086).

3. Anlam bakımından ikilemeler
3. 1. Her iki sözcüğü de anlamlı olan ikilemeler
İki sözcüğü de anlamlı olan ikilemeler eş, yakın ve zıt anlamlı sözcüklerle 

kurulurlar.

3. 1. 1. Eş anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında eş anlamlı sözcüklerden kurulan ikileme örnekleri şöyledir: 

arcaḫ durcaḫ (EYSV. 7); heyirli ġudümlü ol- (Buran ve Oğraş 2003, 203); gaf 
ü gadaya gel- (Topal 1992, 70); kök köceg (EYSV. 127); zehir zeknabut (Lüleci 
2005, 199); zehir zuggum (Lüleci 2005, 62).

Azerbaycan Türkçesinde de eş anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemelere 
rastlanır: al ġırmızı (koyu kırmızı) (ATS. 33); ad san (nüfuz, şöhret, itibar, hür-
met, şan, iyilikle anılan ad) (ATS. 10); açıġ aşkar (açık açık, net bir şekilde) (ATS. 
5); açıġ aydın (açık açık, net bir şekilde) (ATS. 5); ağrı acı (1. vücutta hissedilen 
ağrı ve yorgunluk duygusu; 2. hastalık, kırgınlık) (ATS. 21); hazır amade (hazır 
bir şekilde) (ATS. 614); iz elamet (iz, nişan, belirti) (ATS. 732); arzu kam (bir 
şeyin olmasını yürekten isteme, emel, özlem) (ATS. 55). 

3. 1. 2. Yakın anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında yakın anlamlı sözcüklerden kurulan ikileme örnekleri de gö-

rülmektedir: farş malamat et-/ol- (EYSV. 71); kel kör (sözlü kültür); yurdu yuvası 
yıḫıl- (Topal 1992, 71); gadagayıp (Lüleci 2005, 176); kör kötürüm ol- (HHB. 
69); öte geçe (EYSV. 165); bola töke ol- (EYSV. 22).

Azerbaycan Türkçesinde de yakın anlamlı sözcüklerden kurulan ikileme 
örneklerine rastlanılmaktadır: ana bacı (birbirine çok yakın olanlar) (ATS. 41); 
bacı gardaş (kız ve erkek kardeş, birbirine çok yakın ve dost olan kişiler) (ATS. 
80); baş beyin apar- (kafa şişirmek, fazla konuşmadan ve sesten kafa zonklamak) 
(ATS. 101); ac yalavac (aç yoksul, dilenci) (ATS. 5); ağıllı başlı (A. + T.) (1. iyi, 
layıkınca, arzulanan şekilde güzelce, ahenkli; 2. çok, hayli, kıymetli) (ATS. 15); 
ėv ėşik (ev, aile, genelde evle ilgili olan) (ATS. 402); ġırıġ tökük (kırık, sökülmüş, 
dağılmış durumda olan) (ATS. 514); çöl bayır (evin dışında kalan her yer) (ATS. 
213); çul çuḫa (giyim eşyası, elbise) (ATS. 215).
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3. 1. 3. Zıt anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler
Elazığ ağzında zıt anlamlı sözcüklerden kurulan ikileme örnekleri de görül-

mektedir: garılı gişili (KH., 60); heye yoğa (EYSV. 108); ileri geri (sözlü kültür).
Azerbaycan Türkçesinde de zıt anlamlı sözcüklerden kurulan ikileme örnek-

lerine rastlanılmaktadır: alt üst (karmaşık, düzensiz) (ATS. 39); analı atalı (anne 
babası sağ olan) (ATS. 42); az çoḫ (az çok, bir miktar) (ATS. 76); baş ayaġ (1. 
tamamen baştan başa; 2. aksine, tersine) (ATS. 101); artıġ eskik (gereksiz, yersiz, 
gereğinden fazla olan) (ATS. 54); aḫır ezel (er geç, mutlaka, sonunda) (ATS. 25).

3. 2. Sadece bir sözcüğü anlamlı olan ikilemeler
Elazığ ağzında tekrarlanan unsurlardan sadece birinin anlamlı olduğu iki-

leme örnekleri bulunmaktadır: afur küfür et- (EYSV. 2); ayın uyun (EYSV. 11); 
aynız buynuz (EYSV. 11); çağa çoluḫ (EYSV. 35); davar doluḫ (EYSV. 51); bėzli 
mėzli (EYAD-1: 162); hacat macat (EYSV. 101); karmançorman (Yapıcı 2004, 
281).

Azerbaycan Türkçesinde: ayın oyun (1. öte beri, ufak tefek, ıvır zıvır; 2. an-
lamsız laflar) (ATS. 73); cik bik (en küçük teferruat) (ATS. 180); çolma çocuġ 
(çoluk çocuk, çocuklar) (ATS. 211); çör çöp (kaba ot, ağaç, ot vs. kırıntısı, çöp) 
(ATS. 214); ağac uğac (ağaçlar, bir şeyin ağaçla ilgili olan kısmı) (ATS. 13).

3. 3. İki sözcüğü de yarı anlamlı olan ikilemeler
Elazığ ağzında tekrarlanan unsurların her ikisinin de yarı anlamlı olduğu iki-

leme örnekleri bulunmaktadır: cello cillo (Topal 1992, 15); dangıl dungul (EYSV. 
51); debbel dübbel (EYSV. 52).

Azerbaycan Türkçesinde: çırt(ı) pırt(ı) (boş, anlamsız söz, konuşma) (ATS. 
205); dengil düngül (seyrek şekilde aralıklı) (ATS. 256); dangır dungur (metal 
şeylerin birbirine değdiğinde çıkan ses) (ATS. 230); ciring ciring (madeni şeyle-
rin sürtünmesiyle çıkan ses) (ATS. 183).

Sonuç
Çalışmada Elazığ ağzındaki yazı dili dışında kullanımı görülen ve sözlük 

kısmında madde başı olarak verilen 149 ikileme örneği Azerbaycan yazı dilindeki 
ikilemelerle köken, yapı ve anlam bakımından karşılaştırılmıştır.

Karşılaştırma sonucunda Elazığ ağzındaki yazı dili dışında kullanımı görülen 
ikilemelerin Azerbaycan Türkçesindeki ikilemelerle büyük benzerlikler taşıdığı 
görülmüştür. Öyle ki, bazı ikilemelerin birebir aynı veya çok yakın kuruluşa ve 
anlama sahip olduğu görülmektedir El., Az. ayın oyun (1. öte beri, ufak tefek, ıvır 
zıvır) (EYSV. 11; ATS. 73); El. ağız bağız; Az. ağız ağız (ağzına kadar dolu, tıka 
basa) (ATS. 19).
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Köken bakımından ikilemeler hem Elazığ ağzında hem de Azerbaycan Türk-
çesinde daha çok Türkçe kökenli sözcüklere dayanmaktadır. Yabancı sözcükler-
den oluşan ikilemeler ise Elazığ ağzında daha çok Arapça ve Farsça sözcüklere 
dayanırken; Azerbaycan Türkçesinde Arapça da olmakla birlikte daha çok Farsça-
dır. Bunun sebebi de Azerbaycan’ın İran’a olan coğrafi yakınlığıdır. Ayrıca bunun 
yanında Elazığ ağzında az da olsa Rumca alıntılar dikkat çekerken; Azerbaycan 
Türkçesinde de yine az olmak kaydıyla Rusça alıntılar dikkat çekmektedir.

Sözcük türü ve yapısı bakımından ise yine Elazığ ağzı ile Azerbaycan Türk-
çesi büyük ortaklıklar taşımaktadır. Her ikisinde de adlardan, sıfatlardan ve yansı-
ma sözcüklerden yapılan ikilemeler ön planda olmakla beraber diğer sözcük tür-
lerinden de birçok ikileme örneği bulunmaktadır. Yapı bakımından ise yine büyük 
çapta benzerlikler olmakla beraber Elazığ ağzında yazı diliyle ortaklık gösteren 
ikilemelerde olmasına rağmen, asıl inceleme alanımızı oluşturan yazı dili dışın-
daki ikilemelerde, çekimli fiillerden ve sıfat fiil eklerinden oluşan herhangi bir 
ikileme örneği tespit edilememiştir. Hem Azerbaycan Türkçesinde hem de Ela-
zığ ağzındaki ikilemelerde yapı bakımından daha çok yardımcı fiillerle ve yapım 
ekleriyle kurulan ikilemeler dikkati çekerken; isim fiillerden oluşan ikilemelerin 
azlığı göze çarpmaktadır.

Anlam açısından bakıldığında ise her iki sözcüğü de anlamlı olan eş, ya-
kın ve zıt anlamlı sözcüklerden kurulu ikilemelerin, hem Elazığ ağzında hem de 
Azerbaycan Türkçesinde sadece bir sözcüğü anlamlı olan veya her iki sözcüğü de 
anlamsız olan ikilemelere nazaran daha fazla olduğu görülmektedir.

Türkçenin söz varlığını barındırması açısından Elazığ ağzı ve Azerbaycan 
Türkçesi oldukça önem arz etmektedir. Çünkü hem Elazığ ağzında hem de Azer-
baycan Türkçesinde Eski Türkçe dönemine ait birçok arkaik unsura rastlanmak-
tadır. İkilemelerde Eski Türkçe dönemine ait kelime ve ekler canlı bir şekilde 
yaşamaktadır. Örneğin, Elazığ ağzında yer alan yalap yalap; yıldır yıldır (parıl 
parıl, ışıl ışıl) (EYSV. 221-227) ikilemelerindeki yal- fiilinden türeyerek şekille-
nen sözcükler Eski Türkçedeki “yaltramak, yaltırmak” sözcüğünün birer kalıntısı-
dır. Yine yėl yėpelek (acele acele, koşa koşa) (EYSV. 225) ikilemesindeki yepelek 
sözcüğü Eski Türkçedeki “yelpin-” (yele, cine çarpılmak) sözcüğüne dayanmak-
tadır. Ayrıca Elazığ ağzındaki ikilemeler Divanü Lûgat-it Türk ile de benzerlikler 
taşımaktadır. Örneğin kertik kürtük (eğri büğrü, çukur, bozuk) (EYSV. 128) ikile-
mesi Divanü Lûgat-it Türk’te “kertük kemrük” (ağaçta açılan gedik); çırçır/şor-
şor (çağlayarak akan su) (EYSV. 197) ikilemesi “çar çur/çag çug/çar çar/şar şar” 
(gürültüyle akan su); dang dung et- (anlamsız ses çıkarma veya hoşa gitmeyen 
konuşmalar yapma) ikilemesi “dañ duñ/tañ tuñ ėt-” (dan dun diye ses verme) ola-
rak geçmekte ve büyük oranda ses ve anlam bakımından benzerlik taşımaktadır.

Eski Türkçe vasıta hâli (X)n’dir. Bu ek “ile veya olarak” anlamı vermek-
tedir: yadag+ın (yaya olarak); ögrünç+ün (sevinçle) (Gabain, 2003: 64). Elazığ 
ağzında ve Azerbaycan Türkçesinde kullanılan ikilemelerde de bu ekin yaşadığı 
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görülmektedir. Örneğin, Elazığ ağzında yayan yapıldaḫ (yalınayak, yaya olarak) 
(EYSV. 224); ucun ucun (az az, yavaş yavaş) (EYSV. 213); Azerbaycan Türkçe-
sinde dizin dizin (dizleriyle, dizleri üstünde) (ATS. 296).

Sonuç olarak Türkçenin zenginliğini, eskiliğini ve anlatım gücünü ortaya 
koyan ikilemelerin ele alındığı bu çalışmada, Elazığ ağzında yazı dili dışında kul-
lanımı görülen ikilemelerin Azerbaycan Türkçesindeki ikilemelerle köken, yapı 
ve anlam bakımından çok büyük benzerlikler taşıdığı ve yazı diline girmemiş 
olsa da Elazığ ağzındaki ikilemelerin canlı bir şekilde yaşamakta olduğu ortaya 
konulmuştur.

Sözlük
Azerbaycan Türkçesi ile ilgili ikilemelerin anlamları metin içinde verildiği 

için bu kısımda sadece Elazığ ağzındaki yazı dili dışında kullanımı bulunan 149 
ikilemeye yer verilecektir.
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-A-
afur küfür et- (Ar. + T.): Öfkeyle ağzı-
na geleni söylemek (EYSV. 2).

ağız bağız (Sözlü kültür): Ağzına ka-
dar dolu olma durumu.

apıl apıl (T.): Aptal aptal (KBAYA. 
184).

arcaḫ durcaḫ (T.): Tertemiz (EYSV. 7).

ayın uyun (T.): 1. Hile, entrika, desise; 
2. öteberi, ufak tefek, ıvır zıvır (EYSV. 
11).

aynız buynuz (T.): Eğri büğrü (EYSV. 
11).

-B-
bağbağa (T.): Başakları ve saplarıyla 
bağ yapılmış buğday demeti (EYSV. 
13).

belek beşşik (T.): Alacalı bulacalı (Lü-
leci 2005, 165).

beli burhu gırıl- (T.): Çok yorulmak 
(KH. 49).

bėlik bėlik (T.): Bölük bölük (EYAD-
1: 162). 

bėzli mėzli (T.): Süslü püslü (EYAD-
1: 182). 

bola töke ol- (T.): Çok fazla olmak, 
bol olmak (EYSV. 22).

boş beleş (T.): İşe yaramaz (EYSV. 23).

-C-
cavcav (T.): Geveze, çok konuşan (Ya-
pıcı 2004, 271).

cavcavlı (T.): Hareketli (EYSV. 28).

cellik cücük (T.): Çoluk çocuk, işe ya-
ramaz kalabalık (EYSV. 28).

cello cillo (T.): Ufak tefek (Topal 1992, 
15).

cer cıngıl (T. + Rum.): Üzerinde ta-
neleri az küçük üzüm salkımı (EYSV. 
29).

cığcığa (?): Parlak yaldızlı kağıt 
(EYSV. 28).

cıngır cıngır (T.): Pırıl pırıl (EYSV. 
30).

cırcır (T.): Fermuar (Yapıcı 2004, 
272).

cızcızık (T.): Ağustos böceği (EYSV. 
31).

cop cop et- (T.): Yıkanmak (EYSV. 
32).

-Ç-
çağa çoluḫ (T.): Çoluk çocuk (EYSV. 
35).

çakçaku (T.): Değirmen taşının üze-
rindeki buğdayın dökülmesini ayarla-
yan ve taşa değen ağaç düzenek (Yapı-
cı 2004, 272). 

çekçeki/çekçeko (T.): Çekirge (EYSV. 
38; Yapıcı, 2004: 272).

çelik çüllük (T.): Çoluk çocuk, işe ya-
ramaz kalabalık (EYSV. 38).

çemçürük (T.): Saçaklardan sarkan 
buz (Yapıcı 2004, 273).

çırçır (T.): Çağlayan, çağıltılı akan su, 
Keban ilçesinde suyu ile tanınan bir 
yer 

çırçırık (T.): Cırcır böceği (EYSV. 41).

çikçiko (T.): Yöresel bir halk oyunu 
(EYSV. 42).

-D-
daldingil (T.): 1. Çıplak; 2. yapayal-
nız, işsiz güçsüz (EYSV. 50).

daldaşşaḫ (T.): 1. Çıplak; 2. yapayal-
nız, işsiz güçsüz. 

dangıl dungul (T.): Patavatsız (EYSV. 
51).
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dang dung etmek (T.): Anlamsız ses 
çıkarma veya hoşa gitmeyen konuşma-
lar yapmak (Sözlü kültür).
daraz daraz (Far. + Far.): Yıprana-
rak incelip seyrelmiş, yırtılmış kumaş 
(EYSV. 51).
davar doluḫ (T.): Küçükbaş hayvanlar 
(EYSV. 51).
debbel dübbel (T.): Düşe kalka sende-
leyerek yürümek (EYSV. 52).
düzüm düzüm (T.): dizi dizi (EYSV. 
61).

-E-
ellerde illerde gal- (T.): Kimsesiz, ök-
süz, yetim kalasın anlamında beddua 
(EYSV. 64).
ėlli töreli yap- (T.): Bir işi usulüne uy-
gun yapmak (EYSV. 64).
eren peren et- (T.): Darmadağın et-; 
karıştırmak (EYSV. 66).
evlek evlek (T.): Kısım kısım (HHB. 
47).

-F-
farş malamat et- (Far. + Ar. + T.): 
Gizli yapılan bir işi açığa çıkarıp rezil 
etmek (EYSV. 71).
farş malamat ol- (Far. + Ar. + T.): Giz-
li yapılan bir işin açığa çıkması, rezil 
olmak (EYSV. 71).
fırfırik (T.): 1. Rüzgâr gülü, pervane, 
fırıldak; 2. sözünden dönen kimse, dö-
nek (EYSV. 73).
firfirik (T.): 1. Düdük; 2. fırıldak, ye-
rinde duramayan (EYSV. 74).

-G-
gadagayıp (A+A): Ansızın, ola ki (Lü-
leci 2005, 176).
gaf ü gadaya gel- (Ar.): Belaya uğra-
mak (Topal 1992, 70). 

garagura (T.): Kabus, karabasan 
(EYSV. 80).

garılı gişili (T.): Erkekli kadınlı (KH., 
60). 

gege (T.): Meyve dallarını eğmek ya 
da davarları yakalamak için kullanılan 
ucu çengelli uzun sırık (EYSV. 83).

gėsgės (Far.): Görgüsüz, cimri (EYSV. 
84).

gıjagıj (T.): Çok sıcak, çok hararetli 
(EYSV. 86). 

gılgıl (T.): Gilgil (darı) tanesi gibi ta-
neleri olan bitkiden yapılan süpürge 
(EYSV. 87).

gıragıra (T.): Renkli bir kuş, mavi 
kuzgun kuşu (Lüleci 2005, 178).

gıvış gıvış et- (T.): Rahatsızca o yana 
bu yana bükülmek (EYSV. 89).

gor gor (T.): Sıra, dizi (Lüleci 2005, 
178).

goşgoş (T.): Küçük şelale, çağlayan 
(EYSV. 91).

gumguma (Ar.): Her söze ve işe karı-
şan, herkese laf yetiştiren, çokbilmiş 
(EYSV. 95).

gurgur baba (T.): Gök gürlemesi (Ya-
pıcı 2004, 277).

güneyi guzeyi ota- (T.): Hemen her 
yeri gezip görmüş olmak, uyanık ol-
mak (Topal 1992, 58). 

-H-
hacat macat (Ar. + T.): Düzensiz, uy-
gunsuz, eğri büğrü (EYSV. 101).

hallahop (T.): Oldu bitti (EYSV. 102). 

hama hama (Ar.). Hemen hemen 
(EYAD-1: 173).

hapahap gel- (T.): Karşılaşmak, kar-
şı karşıya gelmek, yüz yüze gelmek 
(EYSV. 103).
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hapahap (T.): Ansızın, birden bire 
(EYSV. 102). 

hap hap et- (T.): Yemek (EYSV. 103).

ḫassa ḫoş (Ar. + Far.): İyi, hoş, güzel-
ce (EYSV. 104).

heyirli ġudümlü ol- (Ar. + T.): Hayırlı 
olmak (Buran ve Oğraş 2003, 203).

hele mele (T.): Şöyle böyle (Topal 
1992, 31).

helhel (?): Uzun boylu kimse (Lüleci 
2005, 180).

herenk perenk ol- (T.): Kırılıp dökül-
mek, darma dağın olmak (EYSV. 107).

hersipers ol- (Ar. + T.): Düşmek, da-
ğılmak; çok yorularak bitkin duruma 
gelmek (EYSV. 107).

heye yoğa (T.): Olur olmaza, vara yoğa 
(EYSV. 108).

ḫıldırḫış (T.): Aceleye getirilen; bo-
zuk, çürük yapılan; karmakarışıklık, 
kargaşa (HA.: 145).

hımhım (T.): Burnundan konuşan 
kimse (Yapıcı 2004, 279). 

ḫırankeşan (Far.): Kavga dövüş, hır 
gür (EYSV. 110).

ḫırbelek (Far. + Ar.): Argoda bela işa-
reti (Topal 1992, 29).

ḫırḫaşek (T.): Döküntü (EYSV. 110). 

ḫırḫırık (T.): İki cevizi delip ip geçi-
rerek yapılan bir çeşit oyuncak (EYSV. 
110).

ḫırtḫış (T.): Kullanılmış, işe yaramaz 
şeyler (EYSV. 111).

hophopik (T.): Hoppa (Topal 1992, 56). 

hönkür hönkür (T.): Hüngür hüngür 
(EYSV. 115).

ḫur ḫur ġur ġur ġur ġur (T.): Kar-
maşa ve keşmekeş anlatan bir sesletim 
(EYAD-1: 127).

-I-
ıpıl ıpıl (T.): Parıl parıl (EYSV. 117).

-İ-
imi timi yo8 (T.): İzi ve belirtisi yok, 
kayıp (EYSV. 120).

it kopuḫ (T.): Başı boş, işsiz, güçsüz 
gezen (Topal 1992, 59).

-K-
karakura (T.): Kabus, karabasan (Ya-
pıcı 2004, 280).

karmançorman (T.): Karmakarışık 
(Yapıcı 2004, 281).

kaskasi ol- (T.): Kaskatı olmak (Yapıcı 
2004, 281).

kel kör (T. + Far.): Düzensiz, kötü. 
(Sözlü kültür.)

keldir baldır (T.): paldır küldür (HHB. 
61).

kertik kürtük (T.): Eğri büğrü, çukur, 
bozuk (EYSV. 128).

kert kürt (T.): Eğri büğrü, girintili, çı-
kıntılı (EYSV. 128).

ḳıḫḳıḫla- (T.): Kesik kesik öksürmek 
(EYSV. 130).

ḳısḳıs (T.): Cimri, nekes (EYSV. 132).

ḳıtḳıtı (T.): Bir cins üzüm (EYSV. 132).

ḳıvış ḳıvış et- (T.): Yerinde durama-
mak, kımıldamak (EYSV. 132).

korkotik (T.): Kötürüm, eli ayağı sakat 
ve eğri büğrü olmuş kişi (EYSV. 135).

kök köceg (T.): Soy sop (EYSV. 137).

kör kötürüm ol- (T.): Dizleri kötürüm 
olmak (HHB. 69).
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-L-
lavlav (T.): Çok konuşan, gürültülü 
konuşan (EYSV. 143).
lıp lıp baḫ- (T.): Sürekli bir yere bak-
mak, bön bön bakmak (EYSV. 144).
laplop baḫ- (T.): Bön bön bakmak (Lü-
leci 2005, 61).
lop lop gonuş- (T.): Bol keseden at-
mak, boş konuşmak (Topal 1992, 60).
 

-M-
maçmaç (T.): Bir çeşit kertenkele 
(EYSV. 147).
mel mel baḫ- (T.): bön bön bakmak, 
aptal aptal bakmak (EYSV. 150).
mırmırik çorbası (T.): Suyu çok tanesi 
ve yağı az çorba (EYSV. 152).
mırmışik (T.): Uyuşuk, pısırık (EYSV. 
152).
mırt mırt de- (T.): Bir şeyi tam söyle-
yememek, gevelemek (Topal 1992, 60). 
mormorik/murmurik (T.): Böğürtle-
nin meyvesi (EYSV. 153-154). 

-N-

-O-

-Ö-
öpcek öpcek (T.): Kısım kısım, öbek 
öbek (EYAD-1: 96).
öte geçe (T.): Karşı taraf (EYSV. 165).

-P-
palampandıros (T.): Apar topar, dü-
zensiz (EYSV. 167). 
palanpoş (T.): Düzensiz, giyimine dik-
kat etmeyen kimse. 

parça pinçik (T.): Parça parça (EYSV. 
168).

parça pirçik (T.): Parça parça (Lüleci 
2005, 61).

patpatik (T.): Ağaç çubuğundan yapıl-
mış ortası delik oyuncak, tabanca gibi 
ses çıkaran bir çocuk oyuncağı (EYSV. 
169).

pepe (T.): Bir tür kekemelik (EYSV. 
170).

pıtpıtik (T.): Bulgur unundan yapılan 
çorba (Yapıcı 2004, 288).

pirpirim (Far.): Çok yaşlı ya da düş-
kün kimse (EYSV. 172).

-R-

-S-
saksik (?): Yassı (Yapıcı 2004, 289).

salmaseyip (T.): Başıboş, işsiz, güçsüz 
(Topal 1992, 44).

-Ş-
şakşagı (T.): Bir bütünün önemsiz par-
çası, kapının tokmağı (EYSV. 193).

şak şak öt- (T.): Çok konuşmak, 
(HHB. 44).

şap şip (T.): Çabucak (EYAD-1: 199). 

şaş beş (T.): Gözün şaşı olması, şaş 
gözlü (EYSV. 194).

şıkşıkı (T.): Bir çeşit armut (EYSV. 
195).

şorşor (T.): Çağlayan, çağıltılı akan su, 
Aksaray mahallesinde suyu ile tanınan 
mevki (EYSV. 197). 

-T-
takatuka (T.): Çoban çakmağı (EYSV. 
199). 
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tike tike et- (T.): Parça parça etmek 
(EYSV. 206).

tıkıtıkına (T.): Tastamam, eşit, uygun 
(EYSV. 205).

tırıvır (T.): Berbat, işe yaramaz 
(EYSV. 205).

-U-
ucun ucun (T.): Az az, yavaş yavaş 
(EYSV. 213).

-Ü-

-V-
vıcır vıcır (T.): Çok cıvık yumuşak 
(EYSV. 220).

vıtvıtik düş- (T.): Endişe etmek, telaş-
lanmak (EYSV. 220).

-Y-
yalap yalap (T.): Parıl parıl, ışıl ışıl 
(EYSV. 221).

yayan yapıldaḫ (T.): Binitsiz ve yalı-
nayak (EYSV. 224).

yėl yėpelek (T.): Acele acele, koşa 
koşa (EYSV. 225).

yıldır yıldır (T.): Parıl parıl (EYSV. 
227).

yurdu yuvası yıḫıl- (T.): Evi barkı yı-
kılmak (Topal 1992, 71).

-Z-

zehir zeknabut (Ar.): 1. Zehir gibi çok 
acı; 2. ölünkörü anlamında beddua; 3. 
seslenmelere verilen olumsuz cevap; 4. 
çok afacan çocuk; 5. işini iyi yapan be-
cerikli kişi (Lüleci 2005, 199).

zehir zuggum (Ar.): Zehir gibi çok acı 
(Lüleci 2005, 62). 

zerzebil (Far. + Ar.): Perişan (EYSV. 
232).

zırtaboz (T.): Aniden, zırt diye ortaya 
atılan (Topal 1992, 50).

Çalışmada Kullanılan Çeviri Yazı İşaretleri
1. Ünlüler
ė: Kapalı ė
ė:
2. Ünsüzler
ġ: Artdamak g’si
ḫ: Sızıcı artdamak h’si
ḳ: Artdamak k’sı
ñ: Geniz n’si
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“OĞUZ”DAN “KIPÇAK”A; 
“DUVAKKAPMA”DAN “COMOK SONU”NA

Naciye YILDIZ*

Giriş
Türk dünyasının zengin sözlü geleneğinde, hemen hemen bütün türlerde, 

konu, tema, motif ortaklıklarının yanı sıra, şekil bakımından da ortaklıkların bu-
lunması, gelenekleri birbirine bağlayan unsurlar olarak dikkat çekicidir. Bu tür 
ortaklıklar, aynı lehçe grubu içinde yer alan Türk boyları ile sınırlı kalmamakta, 
birbirinden farklı lehçe gruplarında ve halk hikâyesi, destan gibi farklı gelenek-
lerde de varlığını göstermektedir. 

Sözlü kültürde kalıp ifadeler
Farklı lehçe grupları ve geleneklerdeki şekil benzerliklerinden birisi de halk 

hikâyelerinin ve destanların başında ve sonunda kullanılan benzer kalıplardır. 
Metin başında yer alan ve genel anlamda destan ve halk hikâyelerinin girişi ola-
rak nitelendirdiğimiz bölümler, Anadolu’da döşeme / sersuhana / yalan düzme, 
Azerbaycan sahasında üstadname, Kıpçak grubundan Kırgız sahasında ise comok 
başı olarak adlandırılmaktadır. Gelenekler arasında metin başında olduğu gibi, 
metin sonunda da şekil benzerlikleri söz konusudur. Bunlar, bitiş kalıpları olarak 
değerlendirilir. Genel olarak destanın veya halk hikâyesinin bittiğini dinleyicilere 
bildiren, kahramanların durumundan haberdar eden, kahramanlar ve dinleyiciler 
için hayır dualarında bulunan bu geleneksel kalıplar Anadolu’da duvakkapma / 
duvakgâh / toy yapma / düğün yapma / toyluk / toy / toy döşemesi / düğün döşeme-
si; Azerbaycan sahasında duvaqqapma / cihanname; Kırgız ve Kazak sahasında 
comok sonu / comok ayagı / destan ayağı olarak adlandırılır. Bunlar, destan veya 
hikâye metinlerinin sonunda, ayrı bir bölüm gibi söylenen türkü, şiir veya nesir 
kısımlardır. Bu kısımların adı, icracı tarafından bazen bir kalıp ifade ile zikredilir. 

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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Oğuz sahasında duvakkapma
Bu çalışmada, yukarıda verildiği gibi farklı adlandırmalar olsa da, ortaklığı 

yansıttığı görüşünden hareketle, Oğuz sahasında duvakkapma terimi genel adlan-
dırma için tercih edilecek, diğer terimlere kullanıldığı yerde vurgu yapılacaktır.

Duvakkapmalar Oğuz sahasında; özellikle Doğu Anadolu ve Azerbaycan 
bölgelerinde, sonu mutlu biten halk hikâyelerinde yer alır. Âşık bu türküyü, ya 
kendisinin de kahramanların düğününde bulunduğunu ve bu türküyü söylediğini 
belirterek söyler yahut da düğünde bulunduğunu söylediği bir âşığın ağzından 
nakleder. Duvakkapma türküleri, neşeli türkülerdir. Bazı kaynaklarda hikâyenin 
özünü yansıtan türküler olarak değerlendirilir.

Duvakkapmaya ilk örneği Doğu Anadolu sahasından Karslı âşığımız Şeref 
Taşlıova’nın (Tan 2006) Âşık Hicranî’den dinleyip türkülerini eklediği ve tasnif 
ettiği usta malı hikâyelerinden olan “Kenan ile Hanzade”den verelim. Hikâyenin 
sonunda, âşık, adını zikretmese de duvakkapmaya Tabiî burada iki düğün var. 
Biri babanın, biri oğlun. Dediler ki. ‘Düğüne âşık gelsin!’ Âşıkların kimi babanın, 
kimi oğlun düğününe gitti. Babanın düğününde ben de vardım. Bakalım düğünde 
ne söyledim? (Türkmen - Taşlıova - Tan 2008, 103) sözleri ile başlar;

Çayı elinde bir suna
Muhabbetin hâli güzel.
Arılar çiçekten toplar
Kovanında balı güzel.

Dilindeki niyaz ile
Söylediği avaz ile
Elinde olan saz ile
Âşıkların teli güzel.

Şeref der ki, bir nasihat
Yaradanım versin fırsat
Dünyada böyle bir hayat
İnsanlığın yolu güzel (Türkmen - Taşlıova - Tan 2008, 103).

Burada, âşığın duvakkapma ismini vermeden bir muhammes söylediğini 
görmekteyiz. Taşlıova, kendisinden derlenen “Gülistan ile Süleyman” hikâyesin-
de de yine duvakkapma ismini zikretmeden bir türkü ile hikâyeyi bağlar: Bu ara-
da davullar zurnalar çalınırken, düğünler tutulurken bir de âşık aradılar. Geldiler 
Şeref Taşlıova’yı buldular. Bu hikâye nasıl meydana gelmiş? Son sözlerimde de 
bunu söyleyeyim. Allah hepinizi var etsin! Sağ olun. 
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Âşık maşuk muradına kavuştu
Bu hikâye hoş nişana yazıldı.
Tarih sayfasına bir satır düştü
Dünlerde her meydana yazıldı.

Hikâyeyi tasnif ettim söz ile,
Türküler söyledim telli saz ile
Hayal değil, gerçek gördüm göz ile
Hatıralar her bir yana yazıldı.

Söylenecek âşıkların dilinde
Benden sonra vatanımın elinde
Tamamladım tam iki bin yılında
Ağustosta bir destana yazıldı.

Şeref der, çalıştım yapmadım hata
Çalışanlar çıkar en yüksek kata
Toplam türküleri doksan beş kıta
Çaldım, Türk Dil Kurumuna yazıldı. (Türkmen - Taşlıova - Tan 2008, 372-

373)

Dört dörtlükten meydana gelen bu türküde, âşıkların birbirine kavuştuğunu, 
kendisinin hikâyeyi tasnif ettiğini, iki bin yılında hikâyeyi tamamladığını, hikâ-
yenin türkülerinin doksan beş kıta olduğunu ve Türk Dil Kurumunda yayımlan-
dığını söyleyen âşık, daha sonra kendisinden evvel gelen ve sonra gelecek olan 
âşıklara da dua eder. Âşık, aynı formatı, Emir Han ile Sümbül Hanım hikâyesinde 
de kullanır (Türkmen - Taşlıova - Tan 2008, 423-424). Bu duvakkapmalarda âşık, 
düğüne katılmış bir âşık hüviyetinde kendini takdim eder.

Doğu Anadolu yöresi âşıklarından Şevki Halıcı da, hikâyesini türküyle biti-
rir. Kendisinden derlenen “Cihan Abdullah” hikâyesinde “…En sonunda iki sevda 
bir araya gelip gerdeğe girdiğinde âşıkların diliyle şöyle derler ki:” (Türkmen 
- Cemiloğlu 2009, 83); “Tufarganlı Abbas” hikâyesinde “…Toyunu şöyle söy-
lediler:” (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 193); “Tahir ile Zöhre” hikâyesinde “…
Böylece iki hanımın düğünneri yapıldı. Biz de düğünnerini yapah:” (Türkmen 
- Cemiloğlu 2009, 314); “Emrah ile Selvi” hikâyesinde “…Hikâyemiz burada 
sona erdi. Emrah muradına erdi. Hele bahalım âşıh da bir düğününü yapsın:” 
(Türkmen - Cemiloğlu 2009, 381); “Sevdakâr” hikâyesinde “…Şah Abbas on-
ları düğün elledi. Bir Cuma gecesi zifafa goyanda Haydar Bey öz özüne şöy-
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le söyledi:” (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 486); “Latif Şah” hikâyesinde “…Bu 
hikâye bitdi. Orda tamamlandı. Fakat bir muhannes geldi ahlıma. Bu da düğün-
neri ossun.” (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 609); Öksüz Vezir hikâyesinde “…İşte 
bu hikâyemiz böyle sona erdi. Biz de bir toyunu tutah” (Türkmen - Cemiloğlu, 
2009, 644); “Şeyh Senan” hikâyesinde “…Düğünner bir daha yapıldı. Yemek iç-
mek, kef alem. Hele bahalım bunun toyunu da ben yapim” (Türkmen - Cemiloğlu 
2009, 775); “Zulum Hüseyin” hikâyesinde “…Heyrensa Hanım’nan Şah Abbas, 
oğlunnan da Hüreysense her ikisi de muradına erdiler. Allah cümle müminleri 
Allah birbirlerine gavuşdursun. Hayırlısınan. Âşıh burada bir toyunu yapacah:” 
(Türkmen - Cemiloğlu 2009, 812); Köroğlu’nun Silistreli Hasan Paşa Kolu’nda 
“…Burda bir düğününü yapim” sözlerinden sonra hikâyenin son türküsü gelir. Bu 
giriş kalıplarında, âşığın, toy yapma / düğün yapma terimlerini kullandığı ve toyu 
veya düğünü bazen kendisinin bazen de bir âşığın yaptığı görülmektedir. Âşığın, 
duvakkapma türkülerinin hepsini konuları bakımından bu çalışma kapsamında 
değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte, çalışmanın sonucunu belirginleş-
tirmek üzere, farklı örnekler üzerinde durmak gerekmektedir. Bunlardan “Cihan 
Abdullah” hikâyesinden aldığımız birinci örnek, bir tekerlemeye benzemektedir:

Sandel şane siyah tele
Şeyda bülbül kondu güle,
Farsi lügat imran dile,
Meles gömlek kaddi dala,
Yeşil baş suna duru göle,
Bunlar da birbirine, 
Şöregel lavacı gibi
Çıldır çeçili gibi, 
Posof sineli gibi, 
Aç arı çiçeğe
Aç deve kangala, 
Terekeme hanfele
Yerliler bozbaşa,
Kürd ölüsü şivli beze 
Sarılan gibi sarıldılar (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 84) türküsü, birbirine 

kavuşan âşıkların kavuşma anlarını dile getirmektedir. Bu örnek, Arpaçay Tere-
kemelerinin toy döşemesi geleneğini yansıtır. Bu gelenekte, türkülü olmayan halk 
hikâyelerinde de benzer örneklerin dile getirildiği görülmektedir. Bu açıdan şu 
örnek dikkat çekicidir: 

Hey ağalar, toyumuz tamam oldu. Salman Beğ ile Durnatel Hanım, her iki-
si bir arada canı cana kattılar, muradına yettiler. Onları muradına kavuşturan 
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Yaradan, siz möhterem ağaları da onayıp güle güle, irazı yola sala. Hoş gidesiz 
buradan, dert vermesin Yaradan. Bu iki sevgili birbirine sarıldılar, ne kimi ne 
kimi; Çıldırlı gümüş kemere, Ağbabalı inek-yağına, Şüregelli buğda-lavaşına, 
Zarşatlı kaz tüyü yatağa, Poskovlu patatese, Ardahanlı üşük arpaya, Niyalashor-
lu almaya, Göleli yağlı çama, Kağızmanlı kuru tuta, Digorlu deleveriye, Hoçu-
van beğliğe, Sarıkamışlı kara, Iğdırlı çeltiğe, Kulplu tuza, Kars’ımız kazalardan 
gelen al-verin hoş yerine sarılan kimi oğlanınan kız birbirine sarıldılar; özlerini 
yere vurdular. Alttan iki döşeme tahtası kırıldı, üstten tavan çattadı, duvarın çe-
neti (köşe çıkıntısı) eğildi, kapı öz özüne açıldı. Kapıyı bir daha örttü kilitlediler. 
Oğlannan kız yeniden sarılıp yattılar. Aralarına bir topal pire düşmüştü. Yazık 
(zavallı) canını zor kurtarıp yorganın ipine mindi, gorhudan göz yumup sindi. Kı-
zınan oğlan görüştüler, murad alıp verildiler, dil dodaktan soruşdular (emiştiler), 
dön döne (tekrar tekrar) sarıştılar. Hey ağalar! Salman Beğ ile Durnatel Hanım 
bu gece murada yettiler. Allah dinleyenleri de murada yetirsin. Göğden üç elma 
düştü. Biri dinleyenlerin, biri söyliyenin, biri de hekâmızı düzen Âşık Şenlik’in 
olsun. Eyvallah ağalar, hepinize hayırlı geceler. Ustamızın adı Hıdır, elimizden 
gelen budur. Sözümüz yerine yetti, daha diyeceğiz nedir? (Kaya 2007, 730). Bu 
döşemede, yakın coğrafya, belli başlı meşhur unsurları bakımından sayılmakta ve 
verdiğimiz önceki örnek ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

“Tufarganlı Abbas” hikâyesinde toy ifadesi ile okunan türkü güzelleme tar-
zındadır:

Bir güzele müptelayam
Hıfzı pünhan sır kimidi,
Döş enni beden nazik
Al sinesi gar kimidi,
Memeler filfili fincani
Lebler pür tenar kimidi
Dodahlar nergiz yaprağı,
Dişler inci dür kimidi.
Dil şikarest müşkü nefes,
Kohusu Enver kimidi.
Al yüzünde meler hallar
Yakutu mermer kimidi.
Çeşmi şebçırah serbesi
Servi münevver kimidi.
Gaşları galem nahışlı
Ay gabağı mor kimidi.
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Siyah perçem zerli gatil
Zilifler şahmar kimidi.
Süsen sülbül mor menekşe,
Açılıp gonca gülleri.
Aynı bezastan misalli,
Faslı nevbahar kimidi.
Vay nene gurban (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 193-194). Bu duvakkapmada 

âşık sevgilisinin fiziki özelliklerini över. 
Tahir Mirza hikâyesinde “düğünlerini yapah” diyerek okunan türkü, diğer 

örneklerimizden oldukça farklıdır ve bu coğrafyanın hayatında önemli bir yere 
sahip olan “semaver” ile ilgilidir:

Meclisi şad eyleyir,
Gelende hain semavar,
Düzülüfdü iskeçenner,
Veriler payın samavar.
Gaynara düşen vahdı,
Çalınır toyun semavar.
Şevge getirer aşığı,
Evlerin yaraşığı,
Aslı mis madenidi,
Halisdi soyun semavar.
Yığıp bele mahlugatı,
Bahın bunun divanına.
Kimseden gorhusu yohdu,
Eğer gitse han yanına.
Yagutdan çoh renklidi, 
Benzir horoz ganına,
Yaşasın gayıran usdalar,
İy’olur içen hasteler.
Dertliye derman olur,
İlaçdı çayın semavar.
Gel ey biçare şair Nebi,
Seni gördü nice geldi hevese,
Aferin diyelim sakiye,
Gece benden tez galasa,
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Yumırtıynan inek südü,
Onar çoh dermandı sese.
Günortanın bozartması,
Pilovunan güşdü bese.
Neçenin halı nicadı.
Masıya hub yaraşır,
Gısadı boyun semavar (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 314-315).

“Emrah ile Selvi” hikâyesinde, âşıklar murada erdiğinde “Hele bahalım âşıh 
da bir düğününü yapsın” girişinden sonra söylenen duvakkapma, hikâye metnine 
göndermede bulunmakla birlikte, âşığın sevdiğine seslenişi tarzındadır;

Ben seni göreli beri,
Halım perişandı Meral,
Leblerin şehdi şeker,
Dertlere dermandı Meral,
Açılıfdı goynun içi,
Onunçün diyim sana ben,
Bir gece otağında,
Olaydım mihman sana ben
Gel eğleş gal yanımda,
Edeyim devran sana men.
Gıymirem mal demeğe,
Can sana gurbandı Meral. 
Men ne diyim o keşişe,
Elena bir ses eyledi,
Çekdi dinin tesirini,
Kelama gısas eyledi,
Gızı getdi o vermedi,
Evladıyla bes eyledi.
Zulumatı var şad oluf
Asmana dayandı Meral.
Sen bir tersa belasısan,
Alemi veran eyledin,
Eyleşdin yuharı başda,
Aşığa sirtab eyledin
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Leblerini hasta üçün,
Derdlere derman eyledin.
Göğceli Âşıh Musa’yı
Derdinnen abdal eyledin.
El menimdi eteh senin,
Ölerem amandı Meral (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 382).

Âşık Şevki Halıcı, “Latif Şah” hikâyesinde, düğün ile hiç ilgisi olmayan bir 
konuda, köylülerin bir toplum için önemini dile getiren şu türkü ile düğün yapar:

Dikgat et şehirli gardaş
Yurdun öz canı köylüdü,
Çalışar alnın terinnen,
Boş durmaz günü kölüdür.
Yetişdirir mahsulları,
Toplar harmanı köylüdür
Goyun eti tereyağı,
Bitmez dükkanı köylüdür.
Hakiki efendi deyip
Büyük Atatürk bunara,
Yurdun öz sahibi beli,
Emeğin sahibi köylüdü.
Çiftden sonra sahraları,
Baharsan yemyeşil olur,
Genç gızları, gelinneri,
Toplu syrangaha varır.
Uşan deyi yemlik yarpız,
Dipgaçandan toplar gelir,
Evelik guru sahlanır,
Gış çorbası lezzet verir,
Mantar yağmırda bol olur,
Yemeli gımı turşusu,
Her birinin tadı ayrı,
Yapıp bileni köylüdür.
Neşelidir düğünneri,
Dedelerden galıf adet,
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Kesilir etli goyun mal,
Toplu yapalar ziyafet,
Gelin çıhanda atlılar,
Yarışlar eyler hareket,
Bu desdanı Âşıh Şevki,
Yerinde eyleyip de meth.
Varossun bu Türk milleti,
Şereflidir al bayrağı,
Dilerim ki dar görmesin,
Temiz insanı köylüdür. (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 616).

Âşık Şevki Halıcı, “Öksüz Vezir” hikâyesinde Âşık Elesger’den naklettiği 
bir “dedim-dedi”li muhannes ile de “toy tutar”:

Dedim Zeynep zilfin ne hoş,
Yoh yoh ona değme dedi.
Dedim gonah gelim size,
Gapımızı dövme dedi.

Dedim ay gız yüzün gülmez,
Dedi bu iş sana galmaz,
Dedim ay gız böyle olmaz,
Yüreğime değme dedi.

Dedim devri ürüzgaram,
Dedi senen yohdur aram,
Dedim Âşıh Elesgerem,
Hiç yüzünü eğme dedi (Türkmen - Cemiloğlu 2009, 644-645).

Âşık Şenlik’te, duvakgâh olarak zikredilen bölüm “Efendim, bunlar da geldi-
ler Isfahan’a. Aradan birkaç gün geçti. Şah, Zöhre Sultan’ın Sevdakâr’la ikinci bir 
hanım olarak düğününü yaptı. Men duvakgâhını okuyuram. Hepinizin sağlığına, 
cümlenizin sağlığına.” kalıp sözlerinden sonra, duvakkapma veya duvakgâh şu 
şekildedir:

Allah’dan dilek dilerem
İrevan’da bağım ola
Dört yanı mermer havuzlu
İçinde otağım ola



440 “Oğuz”Dan “Kıpçak”a; “Duvakkapma”dan “Comok Sonu”na

Şah-ı tahtta oturam
Her ne deseler bitirem
Özümü yâre yetirem
Kara kalkan dağım ola

Kara kalkan dağ havası
İçinde var altın tası
Yedi yüz bade şişesi
Sekiz yüz sakim ola

Konuşa yeyim içeyim
Dostu düşmandan geçeyim
Koca Tiflis’e geçeyim
Gocur’da yaylağım ola

Gocur’da var Terekeme
Koyun gelir dem ha deme
Gümüş kemer lezgi kama
Cevherden kolçağım ola

Kolçağı olan koluma
At binem düşem yoluma
Hata gelmeye dilime
Teze civan yârim ola

Elesker yâri neylerem
Dünyada varı neylerem
O ki dünya sonu boştur
Beş arşın ağım ola (Kaya 2009, 123-124).
Burada duvakgâh metin ile bağlantılı olarak, her ne kadar sonunda dünyada 

her şeyin geçici olduğunu vurguluyorsa da, neşeli bir üslupla söylenmiştir.
Azerbaycan halk edebiyatında duvaqqapma ile ilgili olarak şu bilgiler veril-

mektedir:
En sonda ise aşıq bir müxemmesle bütün dastanı tamamlayır ki, bu meqama 

da ‘duvaqqapma’ adı verilir. Bilindiyi kimi, ‘duvaqqapma’ toyla bağlı bir mesele-
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dir. Adete göre, her bir toydan sonra gelinin duvağı ‘qapılıp’ götürülür…bu adet 
bezi yerlerde indi de yaşamaqtadır. Mehebbet dastanlarının da ekseriyeti aşıqle 
meşuqun bir-birine çatması ile bitdiyi üçün sonda deyilen şerin adını ‘duvaqqap-
ma’ qoymuşlar (Kerimov vd, 2004, 602). Mehebbet destanları duvaggapma ile 
tamamlanır. Duvaggapma sevgililerin öz arzularına çatıb hoşbeht olması müna-
sibetile toya gelen aşıgların ohuduhları muhemmeslerdir. Esasen çoh şen, şuh, 
gönül açan bir mezmuna malik olur. Duvaggapmaların özleri de ustad aşıgların 
muhemmesleridir. Duvaggapma çoh zaman dastanı yaradan, düzüb goşan aşıgın, 
dastançının adı ile elagedar olur (Efendiyev 1981, 277). Bu bilgiler, bize Âşık 
Şevki Halıcı’nın söylediği toy / düğün türkülerinde Azerbaycanlı âşıkların isimle-
rinin geçmesinin sebebini de açıklamaktadır.

Azerbaycan sahasından vereceğimiz ilk örnek, Ziyad ile Şövket Destanı’n-
dan;

“…Toyu başladılar. Yeddi gün, yeddi geçe toy çaldırdılar. Ziyadla Şövket 
metlebe yetişdiler. Siz de öz metlebinize yetişin. Ziyad üçtelli sazı bagrına basıp 
dastanını bu duvaggapmaynan sona yetirdi:” girişinden sonra, âşık bir cigalı (ye-
dekli) geraylı ile sözünü tamamlamaktadır.

Gefilden çıhdın garşıma,
Niye göz-gaş eledin sen.
Artırdın derd azarımı
Bir derdim beş eledin sen.
Saz çaldım meclisinde.
Bir saat guş eledin sen.
Guşda guşvara
Günümdü gara,
Oldum avara.
Derdime çara,
Derdime garış.
Sinendi balış.
Gel menle barış.

Söndürüb menim eşgimi,
Baharım gış eledin sen.
Her ne desen gayıl oldum,
Baş eyip gabagında,
Her gatında sayıl oldum.
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Olaram sayıl,
Hüsnüne mayıl,
Boyu hemayıl,
Gün kimi yayıl,
Güneş tek isti,
Canımın gesdi.
Ehvalim pisdi.
Niye pozdun pergarımı,
Ellerim boş eledin sen.

Beste boylu, gara gözlü,
Gelişin neçe gözeldi.
Can alansan, şirin sözlü,
Duruşun nece gözeldi.
Ziyadın algını aldın,
Gülüşün nece gözeldi.

Adındı Şövket,
Eşgi mehebbet,
Çoh çekdin zehmet,
Tez ketdi hilget.
Çatdın murada,
Ay melekzada,
Gurbanam ada.
Yıhılan könlümü alıb
Günlerim hoş eledin sen (Ferzeliyev - Gasımlı 1994, 347-348).

Duvaggapmalar, muhebbet destanının sonu düğünle bittiğinde söylenir. Eğer 
destan toyla bitmez, âşıklar birbirine kavuşamaz ise, o zaman da bir “cihanname” 
ile destan bitirilir.

Azerbaycan sahasından bir başka örneği Qurbani destanından verelim. Bu 
destanda duvakkapma şu şekildedir:

Kurbani sözünü tamam eledi. Toy başladı, yeddi gün yeddi gece yediler, içti-
ler, çaldılar, oynadılar, hamısı da Kara Vezirin hesabına. Sekizinci gün gecaveler 
bezendi, Kurbani ile Peri Karadağ’a yola düşdüler. Kervan yola düşende bir aşıg 
sazı döşine basıb Qurbani’nin buradaki toyunu bu duvakkapma ile bağladı.
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Kaşı kamer, gümüş kemer
Kurşayıp bele yaraşır,
Yüzünde hal, dudağı bal,
Hem şeker dile yaraşır.

Bir beri bah, beyaz buhağ
Darçına hiyle yaraşır.
Derin kemal, güllü desmal,
Al güzel ele yaraşır.

Güzler ala, başa bela,
Çekilib kara kaşları,
Oğrun bahtı, evim yıhdı,
Etmedi çare kaşları.
Zulmu çok, insafı yoh
Aparır dara kaşları,
Huş getti, mecnun etdi,
Saldı diyara kaşları.
Ahıl zaydı, kıldı sayıl,
Düşmeye çöle yaraşır.

Kaş oynatdı, işve satdı
Mayil oldum gül cemala
Bimürvet verip ziynet,
Ter endama, hetti-hala.
Ilgar verdi, kaste girdi,
Sonra düşdü geç heyala.
Sevdim yaman, çekdim aman,
Eceb düşdüm kıyl ü kala.
Herze sözü, cadu gözü,
Fitneye, fe’le yaraşır.
Keman kurub, oğrun durub
Mene işve-naz eyleyir.
Çorab tohur, ceh-ceh ohur,
Gumru tek avaz eyleyir.
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Yanağı gül, saçı sünbül,
Zimistana yaz eyleyir.
Derdim bilir, şirin gülür,
Bozgun kefim saz eyleyir.
Sevdim ezel, ece güzel,
Mahala, ele yaraşır.

Kurban ona örtüp cura,
Göresen haralıdı bu.
Fal açıb, avcdan kaçıb,
Dağların maralıd bu.
Yan yan bahır, kirpik qalhır,
Kaşları karalıdı bu.
Dostu atıb, yasa batıb
Hüseyn tek yaralıdı bu.
Ömrüm üzür, eceb süzür
Sonadı, göle yaraşır (Tehmasib 1977, 74-76). 
Bu duvakkapmanın da neşeli, şuh bir eda ile söylendiği görülmektedir.

Kıpçak sahasında comok sonu
Kıpçak sahasından Kırgız destancılık geleneğine geçtiğimizde destanların 

benzer bir kalıpla bitirildiği örnekler olduğunu görmekteyiz. Bunlar, yayımlanmış 
destan metinlerinde comok sonu / comok ayagı gibi bir başlık ile yer almaktadır. 
Buna ilk örneği, hemen her alanda Kırgız kültürünün ve hayatının bir ansiklope-
disi durumunda olan Manas’tan vermek mümkündür. Manas Destanı’nın Doğu 
Türkistan’da yaşayan Usta Manasçı Cusup Mamay varyantında Comok Sonu şu 
şekildedir:

Bayırkılar kep salat: Öncekiler söz söylemiş:
‘Baatır Manas arbagı, ‘Bahadır Manas’ın ruhu,
Uzartıp aytsak ar cagın Uzatıp söylesek her yönünü
Kıyamat kayım bolguça Kıyamete dek
Kırgızdı koldoyt’- dep salat; Kırgızları kollayacak’ der;
Karıyalar kep salat: Yaşlılar söz söyler:
‘Han Bakay menen Kanıkey Han Bakay ile Kanıkey
Er Semetey, Gülüstön, Er Semetey, Gülüstön,
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Tulpar minip, tuu karmap Tulpar binip, tuğ kaldırıp
Ölböy tirüü düynönü, Ölmeyip, dünyayı
Kezip cüröt’- dep salat. Geziyor’ - der.
Abalkılar kep salat: Evvelkiler söz söyler:
‘Ayday ceñeñ Ayçürök, Ay gibi yengen Ayçürök,
Ak kuu bolup asmanda, Ak kuğu olup gökyüzünde,
Uçup cüröt’ -dep salat. Uçuyor’ -der.
Manasçılar kep aytat: Manasçılar söz söyler:
‘Aykölüm, Bakay kemenger, ‘Sevgili Bakay hakîm,
Almambet, Çubak -eki şer, Almamabet, Çubak iki aslan,
Ötközö Sırgak çabendos, Dahası, Sırgak cesur,
Ölümdön korkpos erender, Ölümden korkmayan erler,
Kızıl til elden bir başka, Çevik dili herkesten başka,
Iramandın Irçı uulu, Iraman’ın Irçı oğlu,
Acıbay sınduu çeçender, Acıbay gibi söz ustaları,
Tüşümö kiret’ -dep aytat. Rüyama giriyor’ diyor.
Ezelden eldin makalı: Ezelden halkın atasözü:
‘Eli süygön er ölböyt, ‘Milletin sevdiği er ölmez,
Er cetiltken el ölböyt, Er yetiştiren millet ölmez,
Ölsö dagı arbagın, Ölse dahi ruhuna,
Tirüü sıylap car salıp, Diri gibi hürmet gösterip yardım edip
Eli estep öltürböyt.’ Milleti hatırlayıp öldürmez’.

Biz uzakka ketpeyli, Biz uzağa gitmeyelim,
Esteyli cana esteyli, Hatırlayalım yine hatırlayalım,
El süygön baatır Manastı, Milletin sevdiği bahadır Manas’ı,
Er caratkan alaştı, Erin beğendiği yabancıyı, 
Oluya Koşoy karını, Evliya gibi Koşoy ihtiyarı,
Kabılan Bakay baştagan, Kaplan Bakay başta olmak üzere,
On tört handın barını, On dört hanın hepsini,
Kırk kaşkaga baş bolgon, Kırk yiğide baş olan,
Atı oçpos Kırgıl çalıñdı; Adı sönmez Kırgıl ihtiyarını,
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Almambet, Çubak-berendi, Almambet, Çubak, -bahadırı,
Semetey, Gülüs -erendi, Semetey, Gülüs erleri,
Ak baybiçe Çıyırdı, Ak hatun Çıyır’ı,
Kanıkey, Çürök eneñdi, Kanıkey, Çürök anneni,
Er Seytek, Kenendi, Er Seytek, Kenen’i,
Kız Kuyalı balbandı, Kız Kuyalı pehlivanı,
Kız Kılcıke kalgandı; Geriye kalan Kız Kılcike’yi 
Caşında ketken Seyitti, genç yaşında ölen Seyit’i,
Asılbaça-Bekbaça, Asılbaça-Bekbaça,
Egiz tuulgan şeyitti, İkiz doğan şehitleri,
Bekbaçadan Sombilek, Bekbaça’dan olan Sombilek,
(Kızmatın Kırgız el bilet) (Hizmetini Kırgız halkı bilir)
Sombilekten Çigitey, Sombilek’ten olan Çigitey,
Tukumsuz candı keyitti, Nesilsiz canı kederlendi,
Estesek tartıp keyişti, Hatırlasak üzüntüyü,
Et cüröktü eritti. Kalbini eritti.
Öz ulun coodoy talagan, Öz oğlunu düşman gibi dalamış,
Cakıptay kakbaş karını, Cakıp gibi kuru başlı ihtiyarını,
(Aytılıp kelet emçige, (Söylenip gelir şimdiye dek,
Oozdon-oozgo tarıhı) Ağızdan ağza tarihi)
Abıke, Köböş aramdı, Abeke, Köböş fenayı,
Alaştan çıkan zamandı, Kargaşalı zor zamanı,
Kançoro calgız beyitti Kançora’nın yalnız mezarı
Bul törtöönün tuşunda, Bu dördünün karşısında,
Ak kalpak Kırgız kayran curt, Ak kalpaklı Kırgız’ın aziz yurdu,
Ayabay tarttı keyişti. Acımasızca çekti üzüntüyü,
Elden çıkan esir, dep, Halkın içinden çıkan esir diye,
Kurt-kumurska cesin, dep, Kurtlar kuşlar yesin diye,
Kakşıgan çöldö kalıptır, İnleyen çölde kalmış,
Kançoronun beyiti. Kançora’nın mezarı.
Kakbaş Cakıp, Kançoro, Kuru başlı Cakıp, Kançoro,
Abıke, Köböş -törtöönü, Abıke, Köböş dördünü,
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Ergiz oozgo albaylı, Hiçbir zaman ağza almayalım,
Kıyamat kayım bolgunça, Kıyamete dek,
Kargaylı, kündö kargaylı, Lanetleyelim, her gün lanetleyelim,
Ar kaçan kargış arnaylı, Her zaman kargış edelim,
Arnaylı kargış arnaylı. Kargışlayalım,kargışlayalım.

Keñ deñizdey comoktu, Okyanus gibi destanı,
Kemeçen keçtim, arıdım, Gemiyle geçtim, yoruldum,
Kara çaçım agarıp, Kara saçım ağarıp,
Cetimiş aşıp karıdım. Yetmiş yaşı aşıp ihtiyarladım.
Uluu dastan ‘Manas’tı, Ulu destan Manas’ı
Otuz cıl ayttım uzartıp, Otuz yıl söyledim, uzatıp,
Caagım kaçan talıdım? Çenemi ne zaman yordum?
Unutulup kalbaska, Unutulup kalmaması için,
Urpaktarga cayılttım, Nesillere yaydım,
Azıraak Kırgız el emes, Sadece Kırgız halkı değil,
Ay-aalamga tanıttım. Dünya-aleme tanıttım.
Ak kalpak Kırgız kalın el, Ak kalpaklı Kırgız kalabalık halk,
Ak çaç bolgon baybiçe, Ak saçlı olan hatun,
Ak sakalduu karıñ kel, Ak sakallı ihtiyarın gel,
Kızkalpaktay güldögön, Kızkalpağı gibi nakışlı,
Kız-uuldun barı kel, Kız-oğul hepiniz gelin,
Aytıp catıp ayköldü, Söyleyip sevgiliyi,
Susadım, kele kımız ber. Susadım, gelip kımız ver,
Zarıltpay meni, ceñeler, İnletmeyip beni, yengeler,
Saptı ayakka kuyup kel, Saplı kadehe koyup gel,
Saptı ayaktı kolgo alıp, Saplı kadehi ele alıp,
Kız sulusu sunup kel. Kızın güzeli, sunup gel.
Saptı ayak uyul tal bolsun, Saplı kadeh yekpare söğüt olsun,
Kımızıñ mürök bal bolsun. Kımızın hayat suyu, bal olsun.
Saptı ayaktın çoñdugu, Saplı kadehin büyüklüğü,
Kök kazanga teñ bolsun, Gök kazana denk olsun.
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İçindeki kımızı, İçindeki kımızı,
Az bolso aydıñ köl bolsun, Az olsa azametli göl gibi olsun,
Kel çogulup içeli, Gel, toplanıp içelim,
Ayköl şerdi biz estep, Sevgili aslanı biz yad edip
İçteki mundu çeçeli! İçmizdeki sıkıntıyı dağıtalım!
Atadan kalgan kereezdi, Atadan kalan vasiyeti,
Asli unutup kalbaylı. Asla unutup kalmayalım.
Coo kelse coldon kaçpaylı, Düşman gelse yoldan kaçmayalım,
Cüyöösüz süylöp azbaylı, Uygunsuz konuşup şaşırmayalım,
Alayıp bizge kelbese, Gözü dönüp bize gelmezse,
At bastırıp barbaylı. At koşturup varmayalım.
Maaniker menen Akkula, Maaniker ile Akkula’yı,
Caba tokup mineli, Baştan ayağa eyerleyip binelim,
Basıp duşman kol salsa, Basıp düşman ordu salsa,
Baş tartpastan kireli. Başını çekmeden girelim.
Baatırdın colun coldoylu, Bahadırın yolundan gidelim,
Iyık Ata Mekendi, Kutsal Ata Yurdumuzu,
Manaska okşoş korgoylu! Manas gibi koruyalım (Mamay 2004, 1780).
Bu metinde, Manas destanının kahramanları tek tek hatırlanarak Kırgızların 

onlara olan saygısı ve yurt sevgisi dile getirilmektedir. Bir kahramanlık destanının 
sonunda yer alan comok sonunun, muhteva bakımından Oğuz sahasındaki örnek-
lerden farklı olduğu görülmektedir.

Kıpçak sahasından ikinci örneği, yine Kırgız Türklerinin bir destanı olan 
Boston’dan verelim. Burada, değerlendirmeye çalıştığımız kısım destanda, “co-
mok ayagı” olarak ifade edilmekte ve şu şekilde yer almaktadır: 

İlgеrkilеr аytışıp Öncekiler söyleyip
Kеlеçеkkе kаltırgаn.  Geleceğe nakletmiş.
Cаkşı mеnеn cаmаndı el  İyi ile kötüyü halk
Elеkkе sаlıp ılgаptır.  Eleğe koyup elemiş.
Murunkunun kеrееzin  Öncekinin vasiyetini
Kiyinkilеr ırdаptır. Sonrakiler türkü olarak söylemiş.
Kаygı mеnеn kаpаnı  Kaygı ile tasayı,
Kаltırbаy аlаr sındаptır. Bırakmayıp onlar sınamış.
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Bааtır mеnеn Bаlbаnın Bahadır ile pehlivanın
Cооdon sаktаp kаlgаnın  Düşmandan korumasını
Kalıñ eli mаktаptır.  Kalabalık halk övmüş.
Kеlеçеkkе sаktаptır.  Geleceğe nakletmiş.
Cıldаn-cılgа cеtiptir, Yıldan yıla ulaşmış,
Cоmоk bоlup kеtiptir.  Destan olup gitmiş.
Çеçеndеri аytıptır,  Söz ustaları anlatmış,
Çеbеrlеri cıynаptır. Ustaları derlemiş.
Irçılаrı ırdаptır, Ozanları söylemiş.
Bizdеn murаs kаlsın dep, Bize miras kalsın diye,
Аkılmаndаr аytıptır. Akılılar söylemiş.
Cıyılgаndаn cıyılıp Toplandıkça toplanıp
Kiyinkigе kаlıptır. Sonrakilere kalmış.
Ulаmıştаr ulаptır, Efsaneler eklenmiş,
Ötkön kündör ötüptür, Geçen günler geçmiş,
Ulаnışıp оlturup Birbirine eklenip
Uşul küngö cеtiptir. Bu güne ulaşmış. 

Bu örnekte de destanın nasıl oluştuğu ve Boston adının daha sonra dilden dile 
nasıl yayıldığı işlenerek destan bitirilmektedir.

Kıpçak sahasından son örneği Kazak Türklerinin destancılık geleneğinden 
verelim.

Böylece Alp Boston dört 
hanlığın ortasında, bir ayağı do-
ğuda, bir ayağı batıda, dolaşa-
rak yaşamış. O günden bu vakte 
kadar Boston adı adlanıp kalmış.
Dünyanın birçok yerlerinde Bos-
ton, halk Adı, yer adı olarak ya-
yılmış. Boston, Karaboz’u şaha 
kaldırıp binip, bin yıldan fazla 
yaşamış. Boston adı bazı yerde 
Boston, bazı yerde Bustan, bazı 
yerde de Buştan olarak söyle-
nip kalmış (Akmataliyev-Kadir-
mambetova 2009, 512-513).

Оşеntip аlp Bоstоn tört 
kаndıktın оrtоsundа, bаşı Kün 
Çıgış, аyagı Kün Bаtış bоlup, 
аylаnıp cürüp kаlıptır. Оşоl 
kündön uşul uçurgа çеyin 
Bоstоn dеgеn аt аtаlıp kаlıp-
tır. Düynönün köp cеrlеrindе 
Bоstоn dеgеn eldin аtı, cеrdin 
аtı tаrkаp kеtkеn ekеn Bos-
ton, Kаrаbоzun аlkıntıp minip, 
miñ cıldаn аşık cаşаgаn ekеn. 
Bоstоn аtı kee bir cеrdе Bоstоn, 
kee bir cеrdе Bustаn, kee bir 
cеrdе Buştаn bоlup аytılıp kаl-
gаn ekеn.
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Aveli aytkan, ekinşi tındagandar,  Evvela söyleyen, ikinci olarak da 
dinleyenler,

Jetişsin muradına barşa candar, Ersin muradına bütün canlar,
Düniyege kelip ketti ne asıl zat, Dünyaya gelip gitti nice asil zat,
Jamannan dat, jaksıdan kaladı at, Yamandan kötülük, iyiden kalır ad,
Bir duga okınızdar arvagına Bir dua okuyun ruhuna
Kambardın bolıp jatsın köñili şat, Kambar’ın olsun gönlü şad,
Ayagı bul destanıñ boldı tamam, Ayağı bu destanın oldu tamam,
Kelmeydi küp aytuvga meniñ şamam. Yetmiyor çok söylemeye benim 

gücüm,
Kudaya jaksılarga huzır bolgay Huda iyilere huzur versin
Osınşa beynetpenen boldı tamam. Böylece yeteneğimizle oldu tamam  

 (Avezov-Smirnova 1959, 78).
Örnekten anlaşılacağı gibi, burada destancı “destan ayagı” terimini kullan-

maktadır. Bu metinde de dua, dünyanın geçiciliği konuları işlenmektedir. 

Sonuç
Oğuz sahasındaki duvakkapma bölümlerinde olduğu gibi Kıpçak sahasında-

ki Comok sonu / comok ayağı / destan ayağı örneklerinde destancılar destanı kı-
saca özetlemekte veya dua ile destanı tamamlamaktadır. Ancak duvakkapmalarda 
kahramanların düğününde söylendiği iddiası söz konusu iken comok ayağında 
böyle bir bağlama gerek duyulmamaktadır.
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