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OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA DEVLETLER 
HUKUKU AÇISINDAN 19. YÜZYILDA OSMANLI’YA 

SIĞINAN LEHİSTAN VE MACAR MÜLTECİLERİ 
HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER 

 
Bayram BAYRAKDAR* 

 
Özet 

 
Çağdaş tarih yazımında, 1849 Mülteciler Meselesini de doğru-

dan etkileyen, Fransız İhtilali ve 1830/1848 devrimlerinin her zaman 
ayrı bir ilgi ve öneme sahip olduğu, erbabınca bilinir ve değerlendi-
rilir. İhtilal arifesinde Avusturya’da 1845-47 yılları ürün hasatları be-
raberinde ülkeye ekonomik kriz getirdi. Çok sayıda iflaslar yaşandı. 
Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle halk, böyle bir süreçte, Fransa’da 
başlayan devrim haberlerinden çabucak etkilendi.  

3 Mart 1848’deki ilk reform talepleri Viyana’da yapıldı ve yak-
laşık on gün boyunca devam eden protesto gösterileri sonucu impara-
torluğun başkentinde silahlı ayaklanma başladı. Avusturya devrimini 
araştıran tarihçiler, şu değerlendirmeyi yaptılar: “Bugünün öfkesi çok 
kötüydü, hayatın başkaldıranlar için hiçbir değeri yok gibiydi.” Araş-
tırmacıları böyle bir değerlendirmeye zorlayan ana neden, akademik 
lejonu yaratan üniversite öğrencilerinin eski rejime başkaldırmak ama-
cıyla fiilen sürece katılmaları olmuştur. Sonunda İmparator Ferdinand 
(1835-48), 1815 süreciyle ilgili emirlerini uygula-malarıyla harfiyen 
yerine getiren Metternich’i feda etmek dayatmasıyla karşı karşıya gel-
di. Böyle bir süreçte Osmanlı Türkiye’si, Rusya ve Avusturya baskıla-
rı karşısında Lehistan ve Macar mültecilerini kabul etmek durumunda 
kaldı. 1830 ve 1848 ihtilallerinde Rusya ve Avusturya’nın baskı ve ta-
kipleri sonucu ülkelerinden ayrılan birçok Lehli ve Macar mülteci 
Osmanlı Devleti’ne sığındı. 

 
Anahtar Kelimeler: 1849 Mülteci Meselesi, 1830-1848 İhti-

lalleri, Osmanlı Devleti-Rusya, Avusturya, Avrupa Devletler Dengesi.  

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, İzmir/Türkiye, bayram.bayrakdar@deu.edu.tr 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

14  

 
IN TERM OF INTERNATIONAL LAW, IN 19TH PERIOD IN 
THE LIGHT OF THE OTTOMAN DOCUMENTS, SOME RE-

VIEWS OF POLISH AND HUNGARIAN REFUGES WHO 
AUSPIECED FROM OTTOMAN EMPIRE 

 
Abstract 

 
In modern historiography, it is known and evaluated by experts 

that French Revolution and 1830/1848 revolutions, that affect 1848 
Refugees Matter directly, always have special interest and impor-
tance. On the eve of the revolution, the harvest between 1845-1847 in 
Austria, brought economic crisis to the country. A great number of 
bankruptcy occurred. Due to the increase in food prices, in such pe-
riod, people were affected by the news which was about the revolution 
starting in France. 

On May 3rd, 1848, early requests for reform made in Vienna 
and in consequence of protests, which continued for ten days, armed 
uprising started in the capital of the empire. Historians, who did rese-
arch on Avustrian revolution, made this comment: “the anger of  that 
day was very bad; it looked like as if life did not have a value for the 
rebellions“. The power which forced the researchers to make such a 
comment was the participation of the students, who constitude aca-
demic legion, in the process actually for rebellion. Eventually Em-
peror Ferdinand (1835 – 48 ) confronted with the enforcement of sac-
rificing Mettemich, who did his bidding about 1815 period word for 
word. In such period, Ottoman Turkey had to accept Polish and Hun-
garian refugees by reason of pressures of Russia and Austria. In the 
revolutions of 1830 and 1848, a lot of Polish and Hungarian refugees 
who left their countries because of the pressure and pursuit of Russia 
and Austria took refuge in Ottoman Empire. 

 
Keywords: 1849 Refugees Matter, 1830-1848 Revolutions, 

Ottoman Empire, Rusia, Austria, Europe States’ Equilibrium.  
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Giriş 
 
Tarih Yazımı, Metodoloji ve Yaklaşımlar 
 
Günümüzde soğuk savaş süreci sonrasında özellikle uluslararası 

ilişkilerde devletler dengesi derinden etkilenmiş; ülkeler, iç ve dış et-
kiler ve bunların yansımaları, kontrol edilebilir çatışma ve savaşlar 
gölgesinde, isteyerek ya da istemeyerek geleceklerini arama ve inşa 
etme zorunluluğu ile karşılaşmışlardır. Günümüzdeki uluslararası bo-
yut kazanan bölgesel çatışma ve savaşlara benzer biçimde, 1848/49 
ihtilallerinin gölgesinde başkaldırılar ve savaşlar sonucu göçler ve ilti-
ca olgusu yaşanmıştır. Tebliğimin ana konusu olan 1849 Macar ve 
Lehlü/Polonyalı mülteciler, Avusturya ve Rusya’nın baskıları ve zor-
lamaları sonucu “ihtilalci muhalif savaşçılar” olarak ülkelerini terk et-
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Bunlardan hatırı sayılır bir grup 
ihtilalci önderlerinin peşinden Osmanlı Türkiye’sine sığınmıştır. 

Konu ile ilgili kısa literatür bilgisi vermek gerekirse Türkiye’de 
bu konuda ilk kapsamlı çalışma Ahmet Refik’in [Altınay]’in Türki-
ye’de Mülteciler Meselesi (Matbaa-yı Âmire, İstanbul 1926) başlıklı 
kitabıdır. Joseph von Hammer’in Büyük Osmanlı Tarihi VII (Üçdal 
Hikmet Neşriyat, Tarihsiz) ile konuyla ilgili önemli genel tarihsel bilgi 
sunan Enver Ziya Karal’ın Osmanlı Tarihi V (Türk Tarih Kurumu Ya-
yını, Ankara 2011) kitabı söz etmeye değer öncü çalışmalardandır. 
Mülteciler Meselesi üzerine bir diğer çalışma da Yuluğ Tekin Ku-
rat’ın, “Osmanlı İmparatorluğu ve 1849 Macar Mülteciler Meselesi”, 
(VI. Türk Tarih Kongresi, 1961) konulu makalesidir. Keza Abdullah 
Saydam’ın, “Osmanlıların Siyasi İlticalara Bakışı ya da 1849 Macar-
Leh Mülteciler Meselesi”, Belleten (LXI, 1997) başlıklı çalışması, ço-
ğunlukla Osmanlı arşiv belgeleri ve Ahmet Refik’in arşiv belgelerinin 
yoğun olarak kullanıldığı Mülteciler Meselesi kitabına dayanan özgün 
bir inceleme niteliğindedir. 1830 ve 1848 süreci bu incelemede genel-
de negatif bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. 

Üniversitelerdeki kimi genç araştırmacıların yüksek lisans ve/ve-
ya doktora tez aşamasında başvurdukları Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
İrade Dosya Usulü (BOA, İ. DUİT), resmî devlet ve devletler arası ya-
zışmalarının konu edildiği çalışmalar önemlidir. Tanzimat sürecini 
Türk modernleşme tarihinin önemli bir sosyokültürel aşaması olarak 
gören İlber Ortaylı’nın, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplu-mu” 
başlıklı araştırması, günümüzde de özgünlüğünü koruyan bir önem ve 
değere sahiptir. Ortaylı bu çalışmasında Lehistan ve Macar mülteci-
lerden önde gelenlerin kimler olduğunu konu edinir. Tanzimat döne-
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minde Türkiye’deki sosyopolitik atmosferde Batılı yaşam tarzının en 
muhafazakârından en liberaline açık ya da örtülü bir şekilde benim-
sendiğini savunur. Araştırmacı Bayram Nazır’ın Mülteciler Meselesi 
(1845-1851), [(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 1999)] baş-
lıklı doktora tezi kayda değer bir araştırmadır. Kaynakçada gösterilen 
genç araştırmacıların belli başlı dergilerde konuyla ilgili yayım-lanmış 
olan makalelerine de değinmek gerekir. 

Çağdaş tarih yazımında, 1849 Mülteciler Meselesini de doğru-
dan etkileyen, Fransız İhtilali ve 1830/1848 devrimlerinin her zaman 
ayrı bir ilgi ve öneme sahip olduğu, erbabınca bilinir ve değerlendiril-
lir. Fransız İhtilali ve daha sonra sanayi devrimi sürecini yaşayan 
Fransa’da, Louis Philippe rejiminin meydana getirdiği hoşnutsuzluk 
sonucu muhalefetin geliştirdiği düşünce akımlarından doğan siyasal 
hareketler ve talepler, Fransa’yı yine ihtilal ortamına sürüklemiştir. En 
büyük muhalefet yeni uyanan bir hareketten, sosyalizm ve cumhu-
riyetten geliyordu. Paris’te ortaya çıkan kanlı çarpışmalar sonucu Lo-
uis Philippe’in krallığı yıkıldı ve yerine cumhuriyet idaresi getirildi. 
Se-çimlere kadar ülkeyi yönetecek olan geçici hükûmetin, milliyetçi 
akımları destekleyeceği konusunda dünyaya yayımladığı bildiri, az ya 
da çok hemen hemen dünyanın belli başlı ülkelerinde geniş etki ve 
yankılara neden oldu. Avrupa’nın pek çok ülkesinde bağımsızlıkları 
için fırsat ve zamanı kollayan uluslar, baskı altında oldukları iddiasıy-
la hükümdarlara başkaldırdı (Saharova, 2007: 731-738). 

1848’de İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği’ne atanan Lord 
Stradford Canning, İstanbul güzergâhında uğradığı Brüksel’de günlü-
ğüne yaşanan sosyo politik gelişmelerle ilgili şu notları düşer: Birbiri 
ardı sıra başkentler, öğrenci ve asker çetelerinin eline geçti. Krallar ve 
soylular korku içinde bekleye dursunlar, sokaklar ve meydanlar ihti-
lalci haykırışlarıyla dolup boşalmaktaydı. Berlin’de kan gövdeyi götü-
rüyordu ve Viyana’da öğrenciler nezaretleri basmışlardı (Lane-Poole, 
1997: 100; Saydam, 1997: 340). 

1789 Fransız Devrimi, sadece 19. yüzyıl ihtilallerini etkilemedi, 
bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün devrimlerde ve devrimci gelişme-
lerde, deyim yerindeyse, ilk ve tek model örneği teşkil etti. Bu bakım-
dan 1789 Fransız Devrimi’nden çok ihtilal sözcüğünü kullanmak ve 
ayırıcı özelliği hakkında değerlendirme yapmak isterim: 

Fransız İhtilali, çalkantılı, önceden asla planlanmamış, eşi benzeri 
olmayan ve 18. yüzyılın son çeyreğine kadar öngörülmek bir yana ha-
yal bile edilemez bir olaylar silsilesi süreciydi. Söz konusu süreçte 
meydana gelen olaylar, daha çok fokur fokur kaynayan bir kazanın 
kapağının açılması ya da büyük bir heyelanın önündeki önceden çe-
kilen setin aniden kaldırılması gibi birer sosyo politik gelişmeydi. 
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1789 Fransa’sında yaşanan politik gelişmelerin, Fransa dışında da et-
kisi olacağı konusunda kuşkuları yoktu ancak olaylar beklenenden da-
ha farklı bir biçimde gelişti. 

Fransa’da yaşanan olaylar zinciri, uluslararası büyük değişim ve 
dönüşümleri tetiklemiş oldu. 1648 Westfalya Antlaşması’ndan o za-
mana kadar, Fransız monarşisi, Rusya’nın batısındaki en büyük kara 
gücüne sahipti. Fransız entelektüel ve sanatsal yaşamı diğer ülkelere 
örnek teşkil ediyordu. Paris’te olgunlaşan fikirler, yüksek kültürlü yö-
netici sınıfların Fransız diline aşinalığı sayesinde tüm Avrupa’da yan-
kı bulmaktaydı. Kaos başta olmak üzere, liberalizm, sosyalizm, ko-
münizm ve anarşizm vb. her türlü fikir akımı ihtilal sürecinde yaşam 
alanı bulabildi. O güne kadar dünyada yaşananların en kanlı örneğiydi 
Fransız İhtilali. İhtilal sürecinde pek çok kişi, öngörülemeyen gelecek-
ten daha çok gözlerini geçmişe dikmişti. 

İhtilallerin bir kısmı genelde bağımsız ülkelerde işçi haklarından 
yola çıkarak siyasal rejimleri değiştirmeye yönelik hedef belirlerken 
diğer bir kısmı özgür olmayan uluslar açısından milliyetçilik akımın-
dan yola çıkarak bağımsız siyasal yapılar oluşturmak amacındaydılar. 
Söz konusu bağımsızlıkçı hareketler başarıya ulaşamamışlarsa da 
1848 ihtilalleri sonucu milliyetçilik Avrupa’da ve tüm dünyada ge-niş 
yankılar buldu (Karal, 2011: 214-218). 1789’un devamı niteliğinde 
1830 ve 1848 devrimlerini, 1849 Mülteci Meselesine etkisi açısından 
kısaca ele almak isti-yorum. Fransız İhtilali pek çok açıdan eski re-
jimden kopuşu temsil ediyordu. Yaşanan değişim ve gelişmelerin top-
lumsal örgütlenme açısından çok büyük sosyal dönüşümlere yol açtığı 
potansiyelini kavrayan düşünürlerden biri Fransız soylusu Claude Sa-
int-Simon’du. Saint-Simon sadece teknolojik ve bilimsel ilerlemenin, 
ekonomi ve toplumda planlı örgütlenmeyi zorunlu kıldığını ileri sür-
müyordu; aynı zamanda, aristokrat ve kırsal bir görünüm arz eden ge-
leneksel egemen sınıfların, yeni ekonomik ve entelektüel güçleri tem-
sil eden elitlerle yer değiştirmesi gerektiğini talep ediyordu (Roberts, 
2010: 459). İhtilal bütün Avrupa’da derin yankılar uyandırdı. Pek çok 
yerde meşrutiyetçicumhu-riyetçi sosyopolitik düzenler kurmayı amaç-
layan millî demokratik ihtilaller meydana geldi. Bu arada Lehistan, 
Bohemya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Eflâk ve Boğdan’da ayak-
lanmalar çıktı. Eflâk’ta meşrutiyet rejimine geçilirken Macaristan’da 
Layoş Kossuth başkanlığında cumhuriyet ilan edildi. 

İhtilal, sanayileşmiş Avrupa toplumlarını iki yönde etkilemiştir: 
Birincisi mutlakıyet yönetimlerine ve otoriteye karşı çıkmak, diğeri 
ise bağımsızlık uğruna ayaklanmak şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu du-
rumda Avusturya, sahip olduğu çok uluslu imparatorluk kimliği nede-
niyle ve doğaldır ki parçalanma endişesi sonucu Fransız İhtilaline ve 
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ihtilalci fikirlere karşı çıkarak Kont Metternich öncülüğünde 1815 sü-
recini yani mutlakıyet rejimini savundu. Fransa ve İngiltere genelde 
ihtilalci yeni gelişmeleri desteklerken eski düzenin temsilcileri Avus-
turya, Prusya ve Rusya statükonun, yani 1815 Viyana Kongresi reji-
minin korunmasından yanaydı. Bu nedenle Avrupa’daki sosyo-politik 
gelişmelerin bir yansıması sonucu Avusturya’da önce Metternich re-
jimini hedef alan halk 13 Mart 1848 günü ayaklandı ve Başbakan 
Metternich görevinden istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Avrupa’da 
1815 Viyana süreci Metternich’in istifasıyla sona ermiş oluyordu. 

1830 sonrası devrimci bir genel geçer istikamette gelişen protesto 
hareketleri, daha sonra tüm büyük toplumsal olaylarda görüldüğü üze-
re, öz bilinçli bir milliyetçi hareket karakterinde bölünmeye ve evril-
meye başladı. 1830 Devriminden kısa bir süre sonra Giuseppo Maz-
zini’nin kurduğu ya da esinlendiği genç hareketler sökün etti. Genç 
İtalya, Genç Polonya, Genç İsviçre, Genç Almanya ve Genç Fransa. 
Daha sonra Genç Çekler ya da Genç Türkler gibi adlarla anılan sosyo-
politik hareketler 1830/1840’lı yılların psikolojik atmosferinden etki-
lenmiştir (Hobsbawm, 2012: 147-148). Lehistan’da ve Macaristan’da 
ortaya çıkan yeni milliyetçilik, 1830 ve 1848 gibi çifte ihtilallerin si-
yasal bilinçte kendini gösteren çok daha etkili güçleri yansıtmaktaydı: 
Bu güçlerin en erken ortaya çıkanı,  küçük  toprak sahiplerinin ve 
gentry/serflerin hoşnutsuzluğu, birçok ülkede olduğu gibi orta ve orta 
alt sınıfların doğması ve her ikisinin sözcülerinin çoğunluk itibarıyla 
meslek sahibi Aydınlar olmasıydı. Bu sınıfların en iyi örneği Polonya 
ve Macaristan’da görüldü. Macaristan’da, büyük toprak sahiplerinin 
kişiliğinde mutlakçılık ve yabancı egemenliği ile uzlaşma geleneğinin 
etkisi güçlü idi. Macar kodamanları genellikle Katolik’ti ve uzun süre 
Viyana sosyetesinin temel direklerinden sayılmaktaydılar (Hobs-
bawm, 2012: 148). 

Az çok sanayileşme sürecinde gelişme kaydeden çok uluslu im-
paratorlukların belli bölgelerinde ortaya çıkan endüstriyel ve ticari 
bölgeler, temelde, önlerinde duran büyük pazarları, gelecekte ulusal 
bağımsızlığın getireceği küçük pazarlara açıkça yeğlemekteydiler. Po-
lonyalı sanayicilerin önlerinde bütün Rusya pazarları vardı ve Leh 
milliyetçiliğinde bu sanayicilerin kayda değer bir yeri ve önemi görül-
medi. Böyle bir aşamada orta sınıf milliyetçiliğinin en büyük savuncu-
ları, alt ve orta sınıf meslek sahipleri, yönetici ve Aydın tabaka, yani 
bir başka deyimle eğitimli kesimlerdi. Okullar ve özellikle üniversite-
ler, bu tür milliyetçiliğin en bilinçli savunucularıydı (Hobsbawm, 
2012: 151). 

Tüm Avrupa’da ortaya çıkan genel devrimci hareket,  toplumların  
içinde bulunduğu özel durumları gereği ulusal birimler hâlinde ayrış-
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malarını beraberinde getirdi. Kuşkusuz bu ulusal bölümler, aynı siya-
sal programa, stratejiye ve taktiğe, hatta neredeyse, üç renkli bayrağa 
sahipken, aynı zamanda her hareket kendi ulusal öncelikli ilgiyi deyim 
yerindeyse Mesihçi bir rol üstlenerek haklı çıkarma eğilimi ve müca-
delesini yeğlemişlerdi (Hobsbawm, 2012: 148). Dünyanın acı çeken 
halkları Mazzini önderliğindeki İtalya’yı, Mickiewitz önderliğindeki 
Lehistan’ı ve Kossuth önderliğindeki Macaristan’ı takip edeceklerdi. 

Avusturya’da bu gelişmeler karşısında İmparator I. Ferdinand, 
kendi iktidarı açısından istenmeyen olaylara son vermek amacıyla hal-
kın taleplerini kabul edip, anayasayı ilan etti. Ülkede özgürlük rüzgâr-
ları esmeye başladı ve Macarlar bu ortamdan ve imkânlardan en geniş 
biçimde yararlanmak istediler. Macarların Cermen kökenli olmayan 
toplumlar içinde ayrıcalıklı bir yerleri vardı. Avusturya İmparatoru, 
aynı zamanda Macaristan Kralı unvanını da taşıyor olması nedeniyle 
Macar anayasasına uymak zorundaydı (Альбов, 2012: 352). 

Yüzyılda eğitimli insanların sayısı az olmakla birlikte ilerleme 
göz alıcıydı. Fransa’da devlet liselerinde okuyan öğrenci sayısı 1809-
1842 yılları arasında ikiye katlandı. 1842’de toplam sayıları 19.000 ci-
varındaydı. Tüm orta öğretim öğrencilerinin sayısı 70.000’di. 1850’de 
Rusya’da altmış sekiz milyonluk nüfus içerisinde tüm ortaöğretimde 
okuyan öğrenci sayısı 20.000’di. İngiliz adalar topluluğu da dâhil tüm 
Avrupa’da üniversite gençliğinin toplam sayısı 40.000 idi. Üniversite 
gençliği Rusya’da 1825’te 1700, 1848’de ise 4600 idi. [...] Bu sayısal 
göstergelere rağmen Avrupalıların ve Avrupalı olmayanların çok bü-
yük bir bölümü hâlâ eğitimsizdi. Almanlar, Felemenkler, İskandinav-
lar, İsveçliler ve ABD yurttaşları dışında hiçbir halka okuryazar de-
nemezdi. 1827’de Güney Slavların okuryazar oranı yüzde yarımdan 
azdı. 1840’ta yüzde ikisi okuryazar olan Rusya’da halkın tamamı ca-
hildi. 1840’larda Fransa, İngiltere ve Belçika’da okuryazarlık yüzde 
elli civarındaydı. Genelde kitleler için ulusallığın dinsel bir yönü de 
bulunmaktaydı. Örneğin, İspanyollar Katolik, Ruslar Ortodoks idi 
(Hobsbawm, 2012: 151-152). 

 1848 İhtilalleri Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki vesayeti, 
1841 Boğazlar Mukavelenamesi ile sona ermişti. Şimdi bir ferman/ 
charte ile meşruti bir hâle gelmiş olan Türkiye, egemen bir devlet ola-
rak ortaya çıkmıştı. Bu devlet, doğrudan doğruya kendi savunma kuv-
vetine dayanıyor ve tarihçi Hammer’in tanımıyla kendisini kurtarmış 
olan dostlarına, yani İngiltere önderliğindeki başlıca Batılı devletlere 
karşı yeniden kurulan barış sistemine riayet etmekten başka hiçbir 
mükellefiyeti bulunmuyordu (Hammer, Tarihsiz: 312). 
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bir boyutu vardır. Sosyoekonomik yönünü göstermesi açısından İhtilal 
arifesinde Avusturya’da 1845-47 yılları ürün hasatları beraberinde ül-
keye ekonomik kriz getirdi ve çok sayıda iflaslar yaşandı. Gıda fiyat-
larındaki artış nedeniyle halk, böyle bir süreçte, Fransa’da başlayan 
devrim haberlerinden çabucak etkilendi. 3 Mart 1948’deki ilk reform 
talepleri Viyana’da yapıldı ve yaklaşık on gün boyunca devam eden 
protesto gösterileri sonucu imparatorluğun baş-kentinde silahlı ayak-
lanma başladı. Avusturya devrimini araştıran tarihçiler, şu değerlen-
dirmeyi yaptılar: “Bugünün öfkesi çok kötüydü, hayatın başkaldıranlar 
için hiçbir değeri yok gibiydi.” Araştırmacıları böyle bir değerlendir-
meye zorlayan ana neden, akademik lejyonu yaratan üniversite öğren-
cilerinin, eski rejime başkaldırmak amacıyla fiilen sürece katılmaları 
olmuştur. Sonunda İmparator Ferdinand (1835-48), 1815 süreciyle 
ilgili emirlerini uygulamalarıyla harfiyen yerine getiren Metternich’i 
feda etmek dayatmasıyla karşı karşıya geldi.1 Sonunda ihtilal impara-
toru da çekilmeye mecbur etti.2 

 
1 İqor İvanoviç, “Revalutsya Venqerya” , РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРИИ И ВЕНГ-

РИИ - УРОКИ РЕВОЛЮЦИЙ 1848-1849 ГОДОВ, http://hist-world.com/... 
/52- revolyutsiya-v-avstrii-i-vengrii- uroki-... 

2 Avrupa’da 1840’lı yıllar birçok ülkede ekonomik zorluk, yiyecek kıtlığı ve fela-
ket yıllarıydı.1846’da başlayan kıtlık ve açlık yaşandı. 1847’de Orta Avru-
pa’da ve Fransa’da ortaya çıkan ekonomik bunalım büyük çapta işsizliği bera-
berinde getirdi. Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak beliren sosyal şiddet, 
her eğilimden radikallerin her yerde güçlenmesine sebep oldu. Bir şekilde be-
liren bir toplumsal huzursuzluk, bulaşıcı hastalık gibi bir diğerini tetikliyor, 
yeni isyanlarla devletlerin ve ittifakların güvenlik kapasitesi zayıflıyordu. 
1815 Viyana süreci ciddi tehlike altındaydı. 1840’lı yıllarda kitleleri harekete 
geçiren en önemli fikir akımlarından biri Marksizm olmuştur. Bu konuda ya-
pılan eleştirel analizde şöyle bir değerlendirme yapılır: Avrupa’da, sanayi top-
lumunda yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkması, ayrıca, endüstrileşmenin getir-
diği kentlerde büyük işsizlerin ve yoksulların sayılarının hızla artması Sanayi 
Devrimi sonucu Avrupa toplumlarını etkileyen fikir akımlarından, belki de en 
güçlüsü olan, sosyalizmdi. Marks’ın o günün koşullarında tanımladığı üzere, 
proletarya adını verdiği ücretli, ama yersiz yurtsuz işçiler, devrimci bir hareket 
tarzı belirlemeye mecburlardı; çünkü Marks’a göre tarih, devrimci kapasite ve 
zihniyet yaratmak için bu sınıf üzerinde gelişiyordu. Bu durumda Marks’a gö-
re, kapitalizmin ahlaki açıdan yanlış olması değil, tarihi açıdan ömrünü ta-
mamlamaya ve ölüme mahkûm olmasıydı. Ekonomik gelişmelerin etkisi al-
tında kalan toplumun kendine özgü düzeni değiştikçe siyaset de değişecekti. 
Dolayısıyla nasıl kapitalizm feodaliteyi süpürmüşse devrim de er ya da geç 
kapitalist toplumu ve biçimlerini tasfiye edecekti. Marks, bu ve benzer söy-
lemleriyle, 19. yüzyılın ortalarından itibaren uluslararası sosyalist hareketlere 
egemen oldu ve damgasını vurdu. Adaletsizlik duygusundan kaynaklanan kış-
kırtmaya kendilerini kaptıran çoğunlukla orta ve alt sınıflar, kendilerini içinde 
buldukları bu kutsal davanın zaferinin kaçınılmaz olduğuna Marks sayesinde 
inandırılmışlardı. Bu mekanik yaklaşım gerçekte dini bir dogma niteliği taşı-
yordu; çünkü bu efsanenin dayandığı tarih görüşü, kurumlarının evrim geçiren 
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1.  Mültecilerin Osmanlı Türkiye’sine Sığınmaları 

1848’de Avusturya İmparatorluğu’nun özerk bir parçası olan Ma-
caristan’da yaşanan olayların gerisinde yatan düşünce milliyetçilik ve 
tam bağımsızlıktı. Macarlar, Ferdinand’dan Macarların yüksek sınıfa 
ödediği vergilerin ve onların imtiyazlarının kaldırılmasını istemişlerdi. 
Anayasal hükûmet sistemine geçilmesini talep ediyorlardı. Bu öneri-
len fikirlerin ve muhalefetin önderliğini genç Avukat Layos Kos-suth 
yapmaktaydı.3 

1848 İhtilali, İmparator Ferdinand’ın tahttan feragat etmesine ve 
yerine yeğeni Franz Joseph’in geçmesine sebep oldu. İhtilal sürecinde, 
Avusturya Başbakanı Metternich’in yerine geçen Prens zu Schwar-
zenberg de Metternich gibi mutlak imparatorluk rejimini savunduğu 
için Rus Çarı I. Nikola ile ittifak yaptı (Refik, 1926: 6). Macarlara 
karşı müttefiki Çar I. Nikola’dan yardım istedi. Bu talep ve davet üze-
rine Çarlık, Mayıs 1849’da Macar devrimine karşı silahlı mücadele 
başlattı. 13 Ağustos 1849’da Gorgey’in önderliğindeki Macar ihtilalci-
leri, Paskeviç komutasındaki Rus birliklerine teslim olduktan birkaç 
hafta sonra ihtilal bastırıldı. Sayıları 200 bin olan Rus ordusu Macaris-
tan’a girdi (Refik, 1926: 6).4 Direnişin kalesi Temeşvar düştü. 

1848’de başlayan Macar isyan ve İhtilali sürecinde Macarlar açı-
sından başarısızlıkla sonuçlanan Mülteciler sorunu, Osmanlı Devleti,   
Avusturya ve Rusya başta olmak üzere ciddi anlaşmazlıkları ve dip-
lomatik meseleleri beraberinde getirdi. Osmanlı Devleti’nin Macar ve 
Lehistanlı mültecileri himaye politikası geliştirmesi 19. yüzyılda anti 
Rusya politikası izleyen İngiltere ve Fransa gibi devletlerde ise sem-
pati ile karşılandı (Duran ve Köse, 2017: 300-301). 

Lehistan’ın millî ve bağımsızlıkçı karakterdeki ihtilalci girişimini 
Rusya, acımasız biçimde bastırdı. Mücadeleyi kaybeden ihtilalcilerden 
kimileri Macaristan’a girerek Macar bağımsızlık mücadelesine destek 
vermek istediler. İhtilalci Macarlar, işgal ordularına karşı çok büyük 
kahramanlıklar gösterdilerse de sayıca yaklaşık dört beş kat üstün olan 
düzenli Rus ordusuna yenildiler (Refik, 1926: 6). 

 
üretim yöntemleri tarafından belirlendiğini ve dolayısıyla, insanların yaşamı-
nın kaçınılmazlığa bağlı olduğunu kabul ediyordu. Orta Çağ’ın dinî söylemle-
rine benzer biçimde, işçi sınıfının Tanrı’nın seçilmiş insanları gibi olduğuna 
inanılıyordu (Bkz. Roberts, Avrupa Tarihi, s. 460-461, 479). Toplumsal geliş-
melerle ilgili 18. yüzyılın aydınlanmacılarındaki mutlak kesinlik Marksizm’de 
de vardı. 

3 İqor İvanoviç, “Revalutsya Venqerya”, http://hist-world.com/.../52-revolyutsiyav 
-avstrii-i- vengrii-uroki-... 

4 А. П. Щербатов, Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и 
деятельность, Год: 1888, https://www.runivers.ru/lib/book7662/ 
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Yenilgiye rağmen milliyetçi ve devrimci gelenekler, Macar halkı-
na özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde ilham kaynağı oldu.5 Tarih 
araştırmacıları, genel olarak ihtilalci Macar savaşçılarının sayısını 50 
bin, Macarlara karşı savaşan Rus askerlerinin sayısını ise 210 bin ka-
dar göstermektedirler (Öztuna, 1978: 37).6 Rus kaynakları Macaristan 
ihtilalcilerini 210 bin Avusturya ordusunu ise 107 bin olarak vermek-
tedirler. Kimi Rus araştırmacılar ise 210 bin Macar savaşçılarına karşı 
Rus ordusunun sayısını 270 bin olarak vermektedirler.7 

Avusturyalıların ihtilalci Macarlara karşı yaptığı kıyım, Avru-
pa’nın başlıca ülkelerinden İngiltere’de büyük bir nefret ve tepkiye 
neden olurken, ihtilalci fikirler Osmanlı’da Memleketeyn olarak bili-
nen Eflâk ve Boğdan’a da yansıdı. Bilinen nedenlerle karışan bölgede 
Rus ordusunun Memleketeyn’e girmesi, Bâbıali’yi endişeye düşürdü 
ve önlem almaya zorladı. Memleketeyn’in Rus işgali karşısında Os-
manlı Devleti orduları İbrail’i kontrol etti. Gelişmeler karşısında gü-
neyden Türk birlikleri, kuzeyden Rus birlikleri Memleketeyn’de idari 
ve toplumsal düzeni sağladılar. Gerilimin çatışmaya dönüşmemesi için 
Divân-ı Hümâyûn Amedisi (Özel Kalem Müdürü) Keçecizade olarak 
tanınan Fuat Efendi, olağanüstü yetkilerle Bükreş’e gönderildi (Refik, 
1926: 6). Fuat Efendi’nin çabaları sonucu, Rus işgal ve istilasının ka-
lıcılığından çekinen Rumenler, Osmanlı Devleti’ne karşı ihtilalci giri-
şimlerinden vazgeçtiler (Öztuna, 1978: 35-36). 

Fuat Efendi Bükreş’te, Türk ve Rus askerlerinin hangi bölgeleri 
işgal edebileceklerini, Ruslarla yaptığı zorlu müzakereler sonucunda 
tanzim etti (Refik, 1926: 6). Rus ve Avusturya karşısında yenilen Ma-
car ihtilalcileri kafileler hâlinde Eflâk ve Boğdan’a iltica etmekteydi-
ler. Bu sırada Memleketeyn’de otoriteyi yeniden sağlayan Türk ordu-
larının komutanı Ömer Lütfi Paşa idi. 

Fuat Efendi, bir taraftan Rus ordularının Macaristan’daki ha-
rekâtını takip ederken, öte yandan Türkiye’ye sığınan Macar mülteci-
leri hakkında Babıali’yi bilgilendirmek amacıyla günlük raporlar dü-
zenlemekteydi. Osmanlı resmî belgelerine yansıdığı biçimiyle, Musta-
fa Reşit Paşa’nın öğrencisi 34 yaşındaki Fuat Efendi’nin Babıali’ye 
gönderdiği 27 Temmuz 1849 tarihli bilgide yer aldığı biçimiyle, mül-
tecilerden Osmanlı’ya sığınan ilk kafilenin 36’sı subay ve diğerleri 

 
5 V.I. Lenin, “Köylüler Reformu ve Proleter Köylü Devrimi”, Komple İşler, Be-

şinci Baskı, Cilt 20; R. A. Averbukh, Macaristan’da Devrim ve Ulusal Kurtu-
luş Mücadelesi (1848-1849), M., 1965; M.A. Hevesi, Macar Devrimci De-
mokratlarının Dünya Görüşü (XIX. Yüzyılın 40’ları), M., 1962. 

6 Csorba György, “Macar Mültecileri”, https://www.tarihtarih.com/ 
     ?Syf=26&Syz=384940 
7 Щербатов, А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и 

деятельность, Год: 1888, s.76-79, https://www.runivers.ru/lib/book7662/ 
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5 V.I. Lenin, “Köylüler Reformu ve Proleter Köylü Devrimi”, Komple İşler, Be-

şinci Baskı, Cilt 20; R. A. Averbukh, Macaristan’da Devrim ve Ulusal Kurtu-
luş Mücadelesi (1848-1849), M., 1965; M.A. Hevesi, Macar Devrimci De-
mokratlarının Dünya Görüşü (XIX. Yüzyılın 40’ları), M., 1962. 

6 Csorba György, “Macar Mültecileri”, https://www.tarihtarih.com/ 
     ?Syf=26&Syz=384940 
7 Щербатов, А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и 

деятельность, Год: 1888, s.76-79, https://www.runivers.ru/lib/book7662/ 
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çavuş, onbaşı ve er olmak üzere toplam sayılarının 1120 kişi olduğu 
anlaşılmaktadır.8 11 Ağustos 1849’da Osmanlı sınırını geçen ihtilalci 
lider Kossuth, hudut kenti Irşova/Orsova’ya ulaştığında Sultan Ab-
dülmecid’e iltica taleplerini ihtiva eden bir mektup gönderdi. 

Çok sayıda mültecinin Osmanlı Devleti topraklarına sığınması, 
doğaldır ki ilgili konuda diplomatik krize neden olmuştur. Konuyla 
ilgili Avusturya’nın İstanbul’daki Büyükelçisi Şturmer, 14 Ağustos 
1849 tarihli verdiği notayla, Osmanlı Devleti yetkililerinden mülteci-
lerin iadesini talep etti. Daha sonra Rus Büyükelçisi Titof, verdiği no-
tayla benzer taleplerde bulundu (Gümüş, 2010: 255-280; Duran ve 
Köse, 2017: 311). 

 
2. Mülteciler Sorununun Uluslararasılaşması ve Türkiye’nin    
    Tutumu 
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8 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Dosya Usulü (BOA, İ. DUİT), 147/19-1,3,4, 5. 
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tilmişti. Mültecilerin ilk sığınmaları esnasında Osmanlı resmî belgele-
rine tereddüt eden bir bakış açısı hâkimdi. 

Fuat Efendi’ye göre böyle bir durumda bunları barındırmak ve 
iskân etmek çok güç olacağı gibi silahları alınıyor bile olsa, beş on bin 
kişiyi toptan bir arada tutmak kabil değildi. Hem Türkiye hem de 
Avusturya ve Rusya kastedilerek, hasım cenahta bunların salıverilme-
leri pek çok meseleye sebep olacaktı. 

Bu ve benzeri nedenlerle olabildiğince bu mültecilerin sayısını 
taklil etmek/azaltmak bu bölge için en hayırlı çözüm görülmekteydi. 
[...] Böyle külliyetli binlerce mülteci kafilelerini sefalet ve zaruretten 
zor durumda bırakacak olası istenmeyen gelişmeler, kendilerine na-
zikâne ve hâkimane bir şekilde anlatılmalı, büyük kalabalık kafileler 
değil, ama az sayıdaki gelen misafirler kabul edilmeliydi [...] Bu arada 
General Perçzel, sonradan sığınan 20 kadar mülteci arasındaydı (Re-
fik, 1926: 22). [...] Eğer mülteciler, bir şekilde hududu zorlayacak 
olurlarsa, burada bulunan askeri birlikler, ülkenin ve devletin namusu 
ve hukukunu muhafaza içün elden geldiği mertebe, can ve baş ile çalı-
şılacağı müsillû hiçbir vakitte az kuvveti bir büyük kuvvete karşı ateşe 
sokup tehlikede bırakmak namus-ı âliye [devlet onuruna]leke getir-
mek ne fen-i harbiye/savaş tekniği ve ne de politikaca [savaş stratejisi 
açısından] uygun olmayacağı ve bu nedenle savaş stratejisi açısından 
muharebe etmemeye bizi zorlayan sebepleri takdir ettirecek şekilde 
hareket etmemiz akılcı bir politik seçenektir (Refik, 1926: 23-24), şek-
linde konuya çağdaş bir bakış açısı ve tutumla yaklaşıldığı anlaşılmak-
tadır. 

Bu gelişmeleri izleyen süreçte 17 Ağustos’ta Avusturya’ya karşı 
ihtilalci hareketin önderi Türkiye’ye giriş yaptı. Kossuth, önce Turnu 
Secerin’e oradan da 22 Ağustos’ta Vidin’e nakledildi. Ağustos’un 
sonlarına doğru Honved tüfek alayı ile Leh ve İtalyan lejyonları olan 
27. 68. ve 78. Tabur askerleri de mülteci durumuna düşmüşlerdi. Ekim 
ayı sonunda mültecilerin sayısı 5000/5500 kadardı.9 Mülteciler hak-
kında yapılan uzun görüşmeler sonucu Avusturyalı General Haus-
lab’ın, Vidin Valisi Ziya Paşa ve Defterdar Azmi Efendi ile ülkelerine 
tekrar dönmek isteyenlerle ilgili yapılan görüşmeler sonucu 2732 Ma-
car, 124 Polonyalı, 201 İtalyan ve ayrıca, 99 Avusturya vatandaşından 
oluşan toplam 3156 kişi gemilerle Vidin’den Irşova/Orsova’ya tahliye 
edildiler (21 Ekim 1849).10 

 
9 Csorba György, “Macar Mültecileri”, 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz= 
10 Nazır, B. “Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Dip-

lomatik Kriz”, http:// www.tarihtarih.com, Bkz., 46, 47, 48, 49 no’lu dipnot-
lar; Saydam, 1997: 357. 
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Temeşvar yenilgisi karşısında Macarlar, Lehliler ve İtalyanlar ka-
fileler hâlinde Osmanlı Devleti sınır boylarına yığıldılar. Mültecinin 
genel tanımı, bir ya da birkaç tehdit karşısında kendi isteğiyle kişinin 
ya da grupların başka bir ülkeye sığınması eylemidir. Bu nedenle sı-
nırda Osmanlı Devleti’ne sığınmak amacıyla toplanan kalabalıklar 
Avusturya ve Rusya’nın kendilerine karşı izledikleri düşmanca politi-
kalar nedeniyle arayışa girmişlerdi. İlk mülteci kafilelerini diğerleri 
takip etti. İhtilalin önder kadrosundan olan üç General Dembinski, 
Meszaros ve Perczel de Türkiye’ye sığındı. Bunlar 23 kişilik mülteci 
grubuyla birlikte Vidin’e ulaştırıldılar.11 Bu dönemde Vidin Valisi 
Ziya Paşa idi ve Vidin’in yaklaşık nüfusu 25.000 kadardı. Kent halkı-
nın 19.000’i Müslüman, 5000’i Hristiyan ve 1000’i de Yahudi kökenli 
idi12. Mülteciler, demografik yapısı yansıtılan Vidin’e ekonomik 
imkânsızlıklar içinde ulaşmışlardı. Türkiye’ye sığınan mültecilerin 
iadesi için Avusturya ve Rusya, Türk hükûmetine diplomatik baskı 
yapmaktaydı. 

Bu süreçte Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan İn-
giltere, mültecilerin iadesine karşıydı. Uluslararası siyasette, İngiliz 
diplomasisini izlediği bilinen Reşit Paşa, Rusya’ya karşı İngiliz ve 
Fransız desteğinden emin olunca, 17 Eylül 1849 tarihinde, Rusya ve 
Avusturya’nın taleplerini reddetti ve ilişkiler kesildi. Savaş ihtimaline 
karşı İngiltere ve Fransa donanması Çanakkale önlerine geldi. Bu or-
tamda, Fuat Paşa, artan gerginliği istenen ve beklenen seviyeye getir-
mek adına mülteciler konusunda Osmanlı hükûmetinin tutumunu kap-
samlı biçimde Çar Nikola’ya izah etmek amacıyla Başkent Peters-
burg’a gönderildi (Akşin, 1988: 127). 

Osmanlı Türkiye’si Rusya ve Avusturya baskıları karşısında Le-
histan   ve Macar mültecilerini kabul etmek durumunda kaldı. 1849 
ihtilallerinde Rusya ve Avusturya’nın baskı ve takipleri sonucu ülkele-
rinden ayrılan birçok Lehli ve Macar mülteci Osmanlı Devleti’ne sı-
ğındı. Osmanlı Devleti’ne sığınan bu mülteciler, rütbesiz askerden 
generale, çeşitli rütbelerde subaylar, mühendisler, mimarlar, ekono-
mistler, denizciler, eğitimciler, doktorlar, eczacılar, baytarlar, sanatçı-
lar, yazarlar ve saraçlar olmak üzere önemli meslek gruplarına mensup 
insanlar ile çiftçiler, ayakkabı ustaları, marangozlar, lokantacılar, de-
ğirmenciler, arabacılar, mücellitler, duvar kâğıdı ustaları gibi birçok 
zanaatkârdan oluşuyordu. Tanzimat Fermanı ile yoğun bir ıslahat dö-
nemine giren Osmanlı devlet adamları bu ıslahatları hayata geçirecek 
nitelikli elemana ihtiyaç duymaktaydı. Bu ihtiyacı ülkeye sığınan mül-

 
11 Bkz. Nazır, B. 
12 Bkz Nazır, B. 34 no’lu dipnot. 
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tecilerden de karşılamaya çalışan devlet adamları, birçok siyasi mah-
zurlarına rağmen bu mültecileri istihdam ettiler ve ülkeye kazandırdı-
lar.13 

Vidin kampında mültecilerden hatırı sayılır oranda Müslümanlığı 
kabul edenler olmuştur. Önder kadrodan Polonyalı General Bem bu 
konuda öncülerdendi. Bem’in Osmanlı tabiiyetine geçmesinden sonra 
ihtida edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu kişiler arasında Kmety ve 
Stein de vardı. Çağdaş bir incelemede yer aldığı biçimiyle din değişti-
ren Macarlardan yaklaşık 250 kişi Müslümanlığı seçti. Bunlar arasın-
da 2 general, 10 komutan, 52 yüzbaşı ve onbaşı ile 40 kadar astsubay 
vardı. İtalyan ve Polonyalılardan ihtida edenlerin sayısı 200 idi ve ka-
dınlardan, henüz, hiçbiri din değiştirmemişti. Philip Corn’un çalışma-
larından alıntılanan Türkçe bir incelemede işlenen konu, din değişti-
renlerin ilk amaçları ortak hasım Ruslara karşı birlikte savaşma dü-
şüncesiydi.14 

Konuyla ilgili düzenlenen arşiv belgesinde,15 Lehlü mültecilerin 
istirdadını istihsal zımnında Rusya sefareti [büyükelçiliği]tarafından 
vaki olan harekâta dair muahharen Dersaâdet [İstanbul]postasının ge-
tirdiği havadisât, bu mesele hakkında Avusturya devletinin emniyesi-
ne takvit[destek] vermiş gibi anlaşılıyor; zira, evvelki gün Prens Şi-
vardzenberg, cenaplarıyla vaki olan mülakâtımda Müşarünileyh [adı 
geçen] Rusya İmparatoru hazretlerinin, zât-ı hazret-i mülukâneye olan 
namesini [Osmanlı Devleti’ne gönderdiği mektubu] ve Mösyö Ti-
tof’un Babıaliye tebliğ eylediği takririni bendenize kıraet eyleyüp [ba-
na okuyup], fakat, bu def’a daha kuvvetli ve müfid[yararlı] telaşlı bir 
lisan kullanmış olmağla bendeniz kendisü gibi malum etmediğimi ik-
rara asla tereddüt eylemedim. Ve bu makule milletçilerin istirdadı hu-
susunda ısrar eylemek âdem ül imkân bir nesneyi talep etmeklikle mü-
savi demek olduğuna dair mukaddema [önceden] beyan eylediğim 

 
13 Bayram Nazır, Mülteciler Meselesi (1845-1851), (Yayımlanmamış Doktora Te-

zi), Erzurum 1999, s. 339, 345-348; İlber Ortaylı’nın değerlendirmesine göre 
1849 Lehistan-Macaristan mültecileri, sadece Osmanlı Ordusuna değil, aynı 
zamanda sivil bürokrasiye ve Türk sosyal ve kültürel hayatına da yararlı hiz-
metler sunmuşlardır. Sultan Abdülmecid, başta Kossuth olmak üzere, Polonya 
ve Macarların bulunduğu binlerce mülteciye, kendilerinin ve ailelerinin hayat 
ve şereflerinin güvence altında olduğunu, isterlerse diledikleri ülkeye gidebi-
leceklerini, Osmanlı İmparatorluğu’nun hizmetine girecek olanların ise rütbe 
ve mesleklerine uygun görevlere atanacaklarını Mülteciler Komiseri olarak 
görevlendirilen Ahmet Vefik Paşa aracılığıyla muhataplarına bildirdi. Bkz. İl-
ber Ortaylı, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Tanzimat Değişim Sü-
recinde Osmanlı İmparatorluğu, (Yayınlayan H. İnalcık-M. Seyitdanlıoğlu), 
Phoenix yayınevi, Ankara 2006, s. 294-295. 

14 Bkz. Nazır, B., 34-35 no’lu dipnot. 
15 BOA DUİT, 147/1. 
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14 Bkz. Nazır, B., 34-35 no’lu dipnot. 
15 BOA DUİT, 147/1. 
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delaili [kanıtları] tekrar beyan ile istifade eyledim. Bu meselenin poli-
tika ve hukuk nisbetlerinden dahi bahsettim. Mösyö Titof’un senet 
ittihaz ettiği muahedât-ı münakıde şeraitine gelince; bunların meâl-i 
hakîkısi ne idüğünü ve şerait-i mezkûre hâl-i hâzırla tatbik kabul ede-
meyeceğini, ve Rusya devletinin şimdiye kadar onları [uluslararası 
antlaşmalar (Kaynarca/1774 ve Belgrat/ 173916)] Devlet-i Âliye hak-
kında ne suretle istimal eylediğini [uyguladığını] müşarün ileyh gene-
raline [Titof’a] tarifte kusur eylemeyip ve hatta, burada uzun uzadıya 
beyan ve tekrar ile zat-ı vala-yı nezaretpenahilerini [Hariciye Nazırı 
Âli Paşa] tasaddiden ihtiraz ettiğim [sakındığım] bir takım ihtirazat-ı 
saire dahi derpiş eylemiş [ileri sürülmüş] ise de [...] Avusturya Devle-
ti, Macar ve Lehlü mültecilerin istirdadını tahsil eylediğinde [sağladı-
ğında] vakıa pek hoşnut olacağı tabii olduğu…” konusu değerlendi-
rilmekteydi. 

Bu arada Türk makamlarıyla mülteciler konusunda görüşme 
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16 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bahse konu 2. maddesi kısaca şöyle dü-

zenlenmişti: “iki devletin reayasından bazıları ahar bir töhmet ve âdem-i iteat 
[itaatsizlik] veyahut hıyanet edüb devleteynin [ilgili her iki devletin] ihtifâ 
[gizli olarak] veyahut iltica kasdında [girişiminde] olur ise devlet-i âliyemde 
din-i İslamı kabul ve Rusya Devleti’nde tanassur edenlerden [Hristiyanlığa 
geçenlerden] mâdâ asla bir bahane ile kabul ve himayet olunmayup. (…)” 
Bkz., Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Türk Ta-
rih Kurumu Basımevi, Ankara 1953, s. 122; 1739 Belgrad Antlaşması’nda yer 
alan 19. Madde ise şu şekilde düzenlenmiştir: “Cenk esnasında Roma İmpera-
toru’nun [Avusturya], iteâtından rûkerdan olup [yüzçevirip] Devlet-i Âliye’me 
duhul ve iltica eden [sığınan] Çaki [Şakî!] ve sair Macar taifesi sınurlarda olan 
reayanın aram ve istirahatına teallül gelmemek içün iskân olunacak yerler sı-
nur ve hudud canibelerinden baid olmak üzere memalik-i mahrısamın bir sem-
tinde temkin ve terfih olunalar.(…)”. Bkz, Erim, Devletlerarası Hukuku…, s. 
133. 

17 BOA DUİT, 147/1. 
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mukteza-yı emr ü ferman cenâb-ı cihân bani üzere[cihan sahibi padi-
şahın buyruğu gereğince] keyfiyet işbu şehr-i Şevvâl-i mükerremin 
[Eylül ayının] on birinci Perşembe günü akt olunan Meclis-i Mah-
sûs’da dermeyan [özel oturumda değerlendirilip] ve evrâk-ı lâzıme 
kıraet [ilgili belgeler okunarak] ve uhud-ı mer’iyenin [Belgrad ve Kü-
çük Kaynarca Antlaşmaları] kayıtlarına müracaat olunduktan sonra 
evvel emirde [ilk iş olarak] seferat-ı mumaileyhimânın [Avusturya ve 
Rusya Büyükelçilerinin] şu istidalarına ve hâl-i muahedâta nezareten 
[dilekçelerine ve antlaşmaların koşullarına bakarak] merkum mülteci-
lerin [söz konusu sığınmacıların] kendülerine teslimi lâzım gelüp gel-
meyeceği, müzakeresine mübaşeret olunmadan [konu tartışılmadan] 
olbabda cereyan eden müzakerâtın fezlekesinde bunların âdem-i reddi 
[taleplerinin reddedilmesi], iki devleti muazzamanın bazı mertebe-yi 
iğbrarlarını mucip olabileceği [antlaşmalara uyma derecesini] hatırası-
na mebni şöyle bir dikkat-i nazikede devlet-i müşarünileyhâyı kırmak 
münasib değil idüğü gibi lâkırdılar, sükût etmesi mahzuriyeti müstel-
zim olacağı misillû, çünkü, merkumlar [mülteciler] doğrudan doğruya 
asakir-i hazret-i şahaneyi, yani, zir cenah-ı mehabet-i seniyye-yi ce-
nab-ı mülûkâneye dehalet eylemiş olmalarına ve öteye red ve ihtaları 
[hataya düşüp geri gönderilmeleri], âdeta maktele teslim [ölüme gön-
derme]demek olmasına mebni, bu keyfiyet şan u şükuh [azameti yüce] 
velinimete ve namus-ı celil-i askerîye münafi [aykırı] olduğundan 
başka, meşmûl-ı âlem olan şefkat-i seniyyeye dahi mugayir düşeceği, 
ve çünkü, Avrupa devletleri nezdinde devlet-i metbuası mülkünden 
[tebaası olduğu ülkeden] firar ve düvel-i ecnebiyeye iltica eden müc-
rimiyn [başka bir ülkeye sığınan suçlular] iki sınıfa münkasım olup 
katl ve sirkat [adam öldürma ve hırsızlık] vesair bu makule [bu gi-
bi]kabahatten naşi firar edenler, tutulup, anavatanlarına teslim olun-
mak cari ise de politika töhmetiyle kaçanların reddi metruk olmasıyla 
[iadesinin terkedilmesiyle] Devlet-i Âliye, bu ahvâl-i umumiyeye it-
tibâ etmediği [tabi olmadığı] hâlde, kendisini düvel-i menuse adadında 
[çetin sorunlar içinde olan devletler] tutmamış ve beynelmilel bir zillet 
içine düşmemiş olacağından ve bu adamların [mültecilerin] kurtarıl-
ması [...] konusu işlenmiştir. 

Uluslararası bir mesele hâline gelen ve Avusturya ve Rusya’nın 
mültecilerin, iadesi konusundaki baskıları karşısında Keçecizâde Fuat 
Paşa, Petersburg’a gider ve orada Rus yetkililerle görüşmeler yapar. 
Sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya ve Rusya devletleri 
arasında yapılan uzun görüşmeler sonucu istenen anlaşma sağlanabil-
miştir. Yapılan anlaşmaya göre Osmanlı Devleti, Macar ve Leh mül-
teci önderlerinin Avusturya ve Rusya’nın aleyhinde herhangi bir faali-
yet içinde olamayacaklarını tekeffül etmiştir; ayrıca, mültecilerin ko-
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runması ve bu iki devleti tahrik etmemek adına mültecilerin Balkan-
lar’dan uzak bölgelerde yerleşmesine müzaheret edecekti. Bu bağlam-
da Macar Lider Layoş Kossuth ile birlikte Hristiyan mültecilerin Kü-
tahya’ya ve General Bem [Murat Paşa]’in önderliğindeki Lehistanlı 
mültecilerin Halep kentine, Osmanlı yönetiminde görev almak ya da 
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin Şumnu vilayetine yer-
leşmelerine, başka bir mülteci grubunun ise Malta’da ikametine karar 
verilmiştir.18 

 
18 BOA İ. DUİT, Dosya: 147/17.; Budapeşte’de Tuna kıyısında bulunan meydan-

lardan birinin adı Jozef Bem meydanıdır. General Bem’in bu meydanda bir 
heykeli dikilmiştir. 1848’de Kossuth’un önderliğindeki ulusal mücadeleye ka-
tılan Lehistan gönüllü birliklerinin başında General Bem vardı ve daha önce 
Ruslara karşı savaştığı gibi, daha sonra Avusturyalılara karşı da savaşmış ve 
Macarlar, Bem’in bu desteği nedeniyle heykelini dikmek suretiyle vefalarını 
göstermişlerdir. bk., İlber Ortaylı, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat…”, s. 294. 
Bu Lehlü ve Macar komutanlar arasında en ünlülerinden bazıları şunlardı: 
General Kmetty/ İsmail Paşa, Kont Roswadowski/Hamza Bey, Lehistan-
Macar kuvvetleri komutanı General Bem/Murat Paşa, Michael Czaikow-
sky/Sadık Paşa,  Zanitsky/Osman,  Baron  Stein/  Ferhat Paşa, Borzsky/ Mus-
tafa Celaleddin Paşa, Sewerin Bielinsky/Serasker Nihat Paşa, Wladislaw Cza-
ikowsky/Muzaffer Paşa gibi üst düzey yöneticiler din değiştirmek suretiyle 
Osmanlı İmparatorluğu’nda, kendi kendini yetiştiren, olaylara eleştirel bakan 
ve daima yeni ufuklar arayan Tanzimat zihniyetinin egemen olduğu süreçte 
topluma pozitif yönde katkılar sunmuşlardır. Bkz., Ortaylı, “Tanzimat Adamı 
ve Tanzimat…”, s. 295.; Sevim Binici, “1848/49 Macar Bağımsızlık Hareketi 
İçinde Osmanlı Devleti’nin Rolü” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
(XI, S. 55), Samsun-Şubat 2018, s. 245. Mustafa Celaleddin Paşanın Eski ve 
Yeni Türkler başlıklı Fransızca kitabı, Avrupai bir kavim olarak Türkiye’nin 
ve Türklerin bir savunusu niteliğindedir. Mustafa Celaleddin Paşa (Konstanty 
Borzecki), Türk fikir hayatını etkileyen en önemli faaliyeti, Les Turks Anci-
ens Et Modernes /Eski ve Yeni Türkler kitabını yazması olmuştur. Mustafa 
Celaleddin Paşa, eserini Sultan Abdülaziz’e ithaf etmiştir. Kitap, İstanbul’da 
Courrier d’Orient Gazetesi matbaasında 1869 yılında 362 sayfa olarak basıl-
mıştır. Bu kitap, o dönem için Türk milliyetçiliğinin tarihî, filolojik ve etnolo-
jik kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bilimselliği konusunda şüpheler olma-
sına rağmen ilk dönem Türk milliyetçileri ve milliyetçiliği için hatırda kalır 
bir kaynak olmuştur. Ali Engin Oba, kitap için “kitabın tarihine dikkat edildi-
ğinde, Tanzimat’ın ilanından 30 yıl ve Kırım Harbi ile Paris Andlaşmasını 
müteakip Osmanlı Devleti’nin Concert d’Europe’a alınmasından sonra yazıl-
mış olması göz önünde bulundurulmalıdır” der. Kitabın Fransızca yazılma ne-
denine ise “kitabın Fransızca olarak kaleme alınması Türklerden ziyade ya-
bancılara karşı Türklerin yüksek kültür ve medeniyetini savunmak amacına ve 
Avrupa’daki peşin hükümlerin ortadan kaldırılmasına yönelik” olduğu açık-
lamasını getirir. Bkz., Ali Engin Oba, “Fransız İhtilalinin 200. Yıl Dönümün-
de Mustafa Celalettin Paşa’nın “Eski ve Yeni Türkler” Adlı Eserinin Türk 
Milliyetçiliğinin Oluşmasında Etkisinin Değerlendirilmesi”, V. Milletler Arası 
Türkiye İçtimâî ve İktisat Tarihi Konferansı Tebliğler, Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, 21-25 Ağustos 1989, s. 68-69. 
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Konuyla ilgili düzenlenen ve Avusturya Sefareti’ne gönderilen 
resmî takrirde, hükûmetin uluslararası nitelikteki mülteci sorununa 
karşı Avusturya ve Rusya devletleriyle ilişkilerine zarar vermeden ko-
nunun suhuletle çözümü konusu şöyle değerlendirilmiştir: 

1849 sene-yi İseviyesi şehr-i Teşrinisanisinin [Milâdi Kasım ayı] 
alafranga beş [5] tarihiyle muahharen [son olarak] taraf-ı devletlerin-
den ahzıyla müftehir olduğum takrir-i asilânelerinde, Macaristan İhti-
lali rüesasından olarak memalik-i hazret-i mülûkâneye [Osmanlı ülke-
sine] iltica etmiş olan eşhasın münasip mahâllerde [uygun yerlerde] 
ikamesiyle badezin [bundan sonra] Avusturya memleketinde hükû-
met-i meşrua aleyhine [Avusturya’ya karşı] hareketten men olunmala-
rına dair taraf-ı Devlet-i Âliye’den dermeyan olunan suret [takrir ör-
neği] Devlet-i Fahime-yi İmparatoriye [Avusturya] tarafından kabul 
olunmuş olduğundan şahs-ı merkumun esamisini mutazammın [söz 
konusu mültecilerin adlarını içeren] defterin leffen [ekte] gönderilmiş 
olduğu ve defter-i mezkûra kat’i ve tamam nazarıyla bakılmayup [ya-
zının müsvedde hâli] ihtimâl ki hariçte kalmış olup da sonradan Dev-
let-i Âliye’ye bildirildiği hâlde, onların dahi ayniyle şimdiki defterde 
olanlar misillû [gibi] muhafazaları ve defterde isimleri muharrer olan 
takımdan [adları yazılı kafileden]bazıları beyan olunan yerlerde bu-
lunmayup da memalik-i Devlet-i âliye’nin sair mahâllerinde oldukları 
hâlde dahi kendülerinin, derhâl tevkîfiyle sairlerinin ikame olunacak-
ları mahalle[yerlere] gönderilmeleri lâzım geleceği ve bu maddelere 
[bu konulara] Devlet-i Âliye’nin muvafakat buyurduğu ihbar olundu-
ğu ve ba’dehu [ondan sonra] olbabda [bu konuda] Devlet-i İmparato-
riye’ye verilecek ziman ve kefalet üzerine [...] Rusya Nezareti’nin 
[Dışişleri Bakanlığı] işbu meseleye mütedair olacak [ilgili] ifâdâtı da-
hi, tesviye olunmuş olacağı ihtimâline mebni Bâb-ı âli ile tecdid-i mü-
nasebât-ı resmîye mübaderet eyleyecekleri beyan olunmasına tekrara 
hacet olmadığı veçhile, Devlet-i Âliye, Avusturya Devleti misillû 
kadîm dostu ve hemcivarı [komşusu] olan bir devlet-i fahime ile [bü-
yük bir devletle] te’kîd-i revabıt maharetinde olacağından [...] mema-
lik-i imparatoriyeyi ihtilalden men edeceğine dair kendiliğinden ola-
rak arz eylediği yeni teminatın haşmetlû imparator hazretleri ve vüke-
lâsı nezdinde takdir olunmuş olması ve bu cihetle dahi devlet-i impa-
ratoriye tarafından ibraz-ı asar dostu ve itimad olunması [...] Devlet-
Âliye mukaddemce, arz ve beyan eylediği senedin sürat-i icrasıyla bu 
meselenin ortadan kaldırılmasına ve rüesa-yı merkumenin nerede ise-
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ler bulunup Kütahya’ya ikamesiyle [...] bir gûna fesada muktedir ol-
mamalarına [artık içeride ve dışa karşı sorun çıkarmamalarına].”19 

  
Sonuç 
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19 BOA, DUİT, 148/16-7.  Kossuot’un başkanlığındaki 21 Macaristanlı mülteci 

kafilesi yirmi ayı aşkın bir süre Kütahya’da kaldı. Daha sonra 1851 yılında 
İngiltere ve ABD’nin müzaheretiyle, bu kişiler önce Kütahya Gemlik’e getiri-
lerek İngiltere bandıralı vapurlarla Londra üzerinden ABD’ye ulaştılar. Kos-
suth’un başkanlığındaki bu heyetin Kütahya’dan ayrılmaları döneminde Albay 
Refik Beyin mültecilerle ilgili önemli bir değerlendirmesini burada sunmayı 
önemli gördüm: Mültecilerle ilgili düzenlenen 7 Haziran 1267/17 Haziran 
1251 tarihli belgede; “Kütahya’da emr-i muhafaza [güvenliklerini sağlama] ve 
hüsn-i idarelerine me’mur buyurulduğum mülteciyânı [mültecileri], Mösyö 
Koşot bir odaya toplayup ‘işte Devlet-i Âliye bir takım hodserbaz [eşkıya va-
ri] adamlar elinden canlarımızı kurtardı ve yirmi aydan mütecaviz, me’kulât 
ve meşrubât ve melbûsâtımız [yiyeceğimizi, içeceğimizi ve giyim ihtiyaçları-
mızı karşıladı] ile kendi mülkümüzde olduğumuzdan âlâ bizlere bakdı.’ve 
hakk-ı acizânelerimizde derkâr olan [bize sağlanan] merhamet ve adalet-i se-
niyyeye mağruren me’mûl ederim ki[ümit ederim ki], ahd-i karibde [yakın bir 
zaman içindeki anlaşma gereğince] tahliye-i sebilimiz [misafirliğimizin sona 
ermesi] çaresine bakmaktadır. Böyle olduğunu sizler de biliyorsunuz! Ve işte 
İngiltere’den gelen mektupların imzasından madâsını okuyun. Bu mektuplar 
dahi tasdik eder. Bu hâl-i adalete nazaran bir aya kadar, inşallah u teâlâ, tahli-
ye-i sebilimizin emr-i âlisi gelür”. Bkz., BOA, DUİT. 149. 60.3, aynı belgede 
yansıtılan bilgilerde, Koşot, kendisi ve birlikte olduğu arkadaşları adına, Kü-
tahya’da bir yadigâr/anı bırakmak amacındadır. Bunun için iki cephesinde 
hem Macar mültecileri hem de Osmanlı himaye ve konukseverliğini dikilecek 
bir taş anıta işlemeyi öneri olarak ilgililere yansıttılar; ancak, ilgililerden hay-
rat/çeşme yaptırmalarının daha uygun olacağı bilgisini aldılar. Bu çeşme ko-
nusu da halk arasında Miralay Süleyman Refik Beyin resmî yazısında yansı-
tıldığı biçimiyle, “akılsız ve fikirsiz Kütahya reâyası beyninde [düşüncesiz ve 
bilinçsiz halk arasında] goft u güya [birtakım dedikodulara] sebep olduğun-
dan” değerlendirmesi yapılır. BOA, DUİT. 149. 60.3. 
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ilk halkası tamamlanmıştı. Arkasından 1830 ve nihayet 1848 ihtilalleri 
geldi. 1849 Macar ve Lehistan özgürlük mücadeleleri de bu sürecin 
bir uzantısıydı. Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan başlayıp 1806/1812 
ve 1821/1829 sürecinde Ruslarla ve Batılı müttefikleriyle Osmanlı 
Devleti, güçsüzlüğüne rağmen kıyasıya savaşmak durumunda kalmıştı 
ve siyasal tarih yazımında tanımlanan şekliyle, ezelî düşmanlarına, 
İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak suretiyle karşı durabilmişti. 
1826’da zamansız bir süreçte yeniçeri ordusunun kaldırılmasının sancı 
ve sıkıntılarını yaşamış olan Osmanlı Devleti’nin bu dönemdeki devlet 
adamlarının diplomasi manevraları başarılı denebilecek sonuçlar ver-
miştir. Alınan sonuç; devlet onur ve devlet adamlığı vakarını gözet-
meye özen gösteren başta Sultan Abdülmecit olmak üzere Tanzimat 
döneminin Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa, Fuat ve Âli paşaların saye-
sinde gerçekleştirilmiştir. Sorun, İngiliz ve Fransız kamuoyu ve yöne-
ticileri başta olmak üzere uluslararası toplum şeklinde tanımlayabile-
ceğimiz güçlerin desteğini de alarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Ko-
nuyla ilgili izlenen diplomasi ve strateji çağdaş tutum ve teamüllere 
uygun biçimde başarılmıştır. 

19. yüzyılda milliyetçi ve bağımsızlıkçı hareketleri temsil eden 
fikir akımları,  salt  önder kadrolar ve onları izleyen kitlelerde etkili 
oldu,  eğitim iletişim vb. nedenlerle geniş toplum kesimlerine ulaşma-
dı. Başarı için uzun bir süre beklemeleri gerekecekti. Başarısız ihtilal-
ci girişimleri sonucu, siyasal düşüncelerinden dolayı başka bir ülkeye 
iltica eden kişilerin, genel geçer yargılanmamaları ve korunmaları 
uluslararası bir prensip olarak kabul edilmişti ve devletlerarası antlaş-
malarda da konuyla ilgili söz konusu tutumları yansıtan maddeler 
girmişti. Devletlerarası dengede ekonomik, mali ve askerî yönde cay-
dırıcı olma yeteneğini kaybetmesine karşın, Osmanlı Devleti’nin mül-
tecilere karşı tutumu övgü ve saygıya değerdir çünkü 1849’da yaşanan 
Macaristan ve Polonyalı mülteciler meselesinin çözüm tarzıyla Os-
manlı Türkiye’si, dönemin Büyük Güçleri arasında kabul edilen Avus-
turya ve Rusya devletlerinin baskılarına karşı, uluslararası toplumun 
ve Batı’da İngiltere ve Fransa gibi devletlerin moral desteğini almayı 
uluslararası ilişkilerde bir yöntem olarak benimsemiş ve savunmuştur. 

Mustafa Reşit Paşa, Türkiye’de İngiliz diplomasi geleneğinin bir 
temsilcisi olarak bilinmektedir. Konunun, Osmanlı resmî belgelerine 
yansıtıldığı biçimiyle; “Mülteciler Avrupa devletleri nezdinde devlet-i 
metbuası mülkünden [tebaası olduğu ülkeden] firar ve düvel-i ecnebi-
yeye iltica eden mücrimiyn [başka bir ülkeye sığınan suçlular] iki sını-
fa münkasım olup katl ve sirkat [adam öldürma ve hırsızlık] vesair bu 
makule [bu gibi]kabahatten naşi firar edenler, tutulup, anavatanlarına 
teslim olunmak cari ise de politika töhmetiyle kaçanların reddi metruk 
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olmasıyla [iadesinin terkedilmesiyle] Devlet-i Âliye, bu ahvâl-i umu-
miyeye ittibâ etmediği [tabi olmadığı] hâlde, kendisini düvel-i menuse 
adadında [çetin sorunlar içinde olan devletler] tutmamış ve beynelmi-
lel bir zillet içine düşmemiş olacağından ve bu adamların [mültecile-
rin] kurtarılması.[...]” konusuna dikkat çekilmek suretiyle uluslararası 
anlaşma ve devletlerarası hukuk gözetilerek çözümlenmesi, günümüz 
devlet yöneticilerine ve toplumumuza bir model olarak da geçmişten 
geleceğe tarihi bir miras şeklinde değerlendirilmelidir. 
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“HAYAMEYA” MISIR’DA ESKİ BİR  
TÜRK SANATININ İZİ Mİ? 

 
Canan İLERİ*, Esra ABDELHAMİD HOSNY** 

 
Bu çalışmanın temeli İleri ailesinin Mayıs 2015’te Mısır’a gitme-

siyle atıldı. Mısır’ın ikliminin, yaşam biçiminin içinde bir süre konuk 
olmak, günler geçtikçe herkesi bu kültüre biraz daha çeker. Mısır’ın 
binlerce yıllık açık hava müzesinde pek çok kültürün yanında Tolu-
noğulları’na, Akşitler’e, Eyyûbîler’e, Kölemenler’e ve hatta Osman-
lı’ya dek atalarımızın ayak izlerine rastlanır. Bu süreçte Mısır’da ya-
şayan pek çok Türk dostunuz olur. Görüşülen pek çok Mısırlı da “Be-
nim dedem Türk’tü” ya da “Benim nenem Türk’tü” der övünerek. 

Mısır’da yaşayan Türklerden başka, Mısır’da görevli her Türk’ün 
evine girdiğinizde duvarlarını süsleyen irili ufaklı tablolar arasında 
semah dönen bir dervişe, ebru fonun üzerinde nazlı nazlı salınan bir 
laleye ya da menekşeye rastlayabilirsiniz. Her sokakta birkaç antika-
cının bulunduğu Zamalek’te girdiğiniz zaman Kütahya çinilerine ayrı-
lan özel alan yüreğinizi kabartır. Bir antikacının bahçesindeki Birdir-
bir Oynayan Çocuklar Heykeli sizi Türkiye’deki çocukluğunuza götü-
rüverir. “Mısır sokaklarında büyüseymişim yine birdir-bir oynayabi-
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ağaçlarda hüthüt kuşundan papağana kadar pek çok renkli kuş türünü, 
kelebekleri, taşıyanına uğur getiren scarap böceğiyle bütün Mısır do-
ğasını bulursunuz. Bitmez… Piramitlerdeki insan figürlerinden Go-
ha’ya Mısır’ın tarihini bulursunuz. Semah dönen dervişiyle, ayet ve 
dua panolarıyla Mısır halkının manevi dünyasını bulursunuz. Öküzü-
ne link döndürten çiftçiden semahı eğlence yerlerine taşıyan tennure-
ye kadar Mısır’ın sosyal yaşamını bulursunuz. Böylece büyülenerek 
bu sokakta kaç tur attığınızı bilmeden döner durursunuz. Hemen her 
dükkândan kendinize, ilk gidişte Türkiye’deki konu komşunuza, hı-
sım akrabanıza armağan edeceğiniz hayameya işli yastık, minder, ma-
sa örtüleri alırsınız. 

Tent Market Sokağı’nı döne döne yeniden turlarken “Ben de ya-
pabilsem!” diye özenirsiniz. Bu durumda size kurs verebilecek öğreti-
cilerle de karşılaşırsınız. Eşimle ben de üçüncü kez dükkânına girip 
hayameya işiyle işlediği kuşlu tablolara hayran hayran bakarken onla-
rı işleyen Mahmut Hoca’yla tanıştık. Mahmut Hoca, hayameyayla 
ilgilendiğimizi anlayınca mutlu oldu. Kendisi iki üniversite bitirmiş. 
Bu sanatı çok sevdiği için yapıyormuş. İngilizce biliyormuş, İngilizce 
anlaştık. Kendisine: 

- Bu sanatı kimden öğrendiniz? diye sorunca yanıtı: 
- Osmanlı’dan, diyen de var, Memlûk’ten diyen de var. Yani 

Türklerden öğrenmişiz, oldu. 
Mahmud Hoca’nın yanıtı bu çalışmaya kaynaklık etti. O gün 

Mahmud Hoca’dan bize kurs vermesini istedik. Sevinerek kabul etti. 
İki kez dörder saat kurs aldık kendisinden. Bu sanatla ilgili merak et-
tiğimiz soruları ayrıntısıyla anlattı bize. 

- Türkiye’de benzer çalışmaya kırkyama diyorlar, dedi. 
Kurs çıkışı bir heves bir hayameya kitabı almak istedik. Kahire 

merkezinde ve Zamelek’te birçok kitabevinde hayameya kitabı sor-
duk. Kitapevlerindeki görevliler bu sözcüğü ilk kez duyuyormuş gibi 
baktılar yüzümüze. Kütüphanelere gittik, orada da durum aynı. O gün, 
turistlerin kapış kapış aldığı bir sanat eserinden Mısır halkının haberi-
nin bile olmadığını anladık. Oysa Türkiye’de kırkyamayı herkes bilir.  

Naime Çelik Hanım’dan  “Halk pek bilmez bu işi, hayameya sa-
natçıları bilir. Artık Tent Market’te birkaç ustadan başka yapan da 
yoktur, bilen de yoktur.” bilgisini alınca hemen Mahmut Hoca’nın 
demesiyle ata yadigârı olan sanatla ilgili bu çalışmayı yapma gereği 
duydum. 

Kısa sürede Naime Hanım’ın kızı Esra’yla buluştum. Projemi ko-
nuştum. Hayameya ustalarına sormak için hazırladığım yarı yapılandı-
rılmış 77 soruyu Arapçaya çevireceğine, ben ustalarla görüşürken ya-
nımda olacağına, onların yanıtlarını da Türkçeye çevireceğine söz 
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verdi. Öyle de yaptık. Esra ustaların yanıtlarının ses kayıtlarını da al-
dı. Birlikte çalışmaya başladık. 

Bu süreçte Zamalek’teki kütüphanelerde tarama yapıldı. Hollanda 
Kütüphanesi’nde görevli bir bayanın yardımıyla Denise Ammoun’un 
Craft of Egypt adlı kitabına ulaşıldı. Kitabının 51-57 sayfaları arasını 
“Tentmaking” başlığıyla hayameya sanatına ayrılmıştı. Böylece ha-
yameya ile ilgili tek yazılı bilgiye ulaşıldı. İngilizce olan kitabın 51. 
sayfasında “Hayameya Çarşısı”nın, Batılıların deyimiyle “Tent Mar-
ket”in yeri tanımlanmış. Özetle “Bab Zuweila” Fâtımi başkentinin 
güney kapısıdır. Bu kapının ardı “hayameya bölgesi”dir. Buradaki 
sanatçılar, eskiden bedeviler için barınak, prensler için geçici konak-
lama yerleri olan “çadır” yapmakta uzmanlaşmışlardır. Şimdi bu ça-
dırların yerini “siwan” almaktadır. Siwan, kolayca kurulup sökülebi-
len çadırdır (Ammoun, 1991: 51). 

Sanatçılardan Mahmud Fattuh’ta da Amerikalıların hazırladığı ön 
yüzünde ve arka yüzünde Stitch Like An Egyptian - The Tentmakers of 
Cairo Exhibit yazılı bir kataloğa rastlanıldı. 

Çadır, eski Mısır’da Ammoun’un belirttiklerinin yanında gezici 
ticaret yapanlar için pazarlama yeri olarak dükkân, askerler için kışla, 
işçiler için gece yatılacak yatıevi de sayılmaktadır. Bu yüzden çadır 
yapımı yüzyıl öncesine kadar iyi kazanç sağlayan bir iştir. 

Tent Market’te sokağın sağında, solunda bitişik yapı düzeninde 
eni 2-2.5, derinliği 5 metre kadar dar uzun dükkânlar bulunur. Pek çok 
ustanın aynı zamanda atölyesi olan dükkânlar, Tarihî Eserler ve Anıt-
lar Genel Müdürlüğü’ne aittir. Kiralama vakıf aracılığıyla yapılır. Du-
varlarını hayameya işlerinin süslediği dükkânlar sokağa üç boy kapıy-
la açılır. Kanatlarının ikisi birbiri üzerine katlanan kapılar aynı za-
manda işlenmiş hayameyalar için sergi panosudur. 

Turistlerin “patchwork” dediği sanata sanatçılar, sanatın artık ça-
dırla ilgisi kalmadığı hâlde ısrarla hayameya derler. Hazırlanan yarı 
yapılandırılmış sorularla hayameya sözcüğünden sanatçıların ne anla-
dığı, sanatçıların bu sanatı öğrenme yaşları ve sanatın geleceği öğre-
nilmek istendi. Hayameya işlerinin kendi içinde türleri var mıydı? 
Mısır’da her şehirde bu çarşının benzeri var mıydı? En çok da Mı-
sır’da böyle bir geleneğin ve geleneğe yakıştırılmış kutsallığın bulu-
nup bulunmadığıydı. 

Bu çalışma için 3 Mart 2016 ile 5 Aralık 2016 tarihleri arasında 
Hayameya Çarşısı’na yedi kez gidildi, on sanatçıyla görüşüldü. İlk üç 
gidişimde eşimle proje öncesi Mahmud Hoca’dan hayameya üzerine 
bilgiler aldık, kurs aldık. 
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• 1. Mahmud Hoca: Yaşı sorulmadı. Otuzlu yaşlarda. 3 Mart, 
7 Nisan, 14 Nisan 2016 günleri bize kurs verdi. İki üniversite 
bitirmiş. 

• 2. Mahmud Fattuh: 63 yaşında. Dükkânının adı Evlâd Fat-
tuh (Fattuh Oğulları). 10 Kasım 2016, saat 13.00’te görüşül-
dü. Çocukluğundan beri hem hayameya yapmış hem okumuş. 
İşletme mezunu, hayameya sanatıyla geçiniyor. 

• 3. Mustafa El-Lisi: 51 yaşında. 10 Kasım 2016, saat 15.00’te 
Fattuh Oğulları dükkânında görüşüldü. Lise mezunu. Kendini 
yeni ekol olarak nitelendiriyor. 

• 4. Azzem Muhammed: 43 yaşında. 16 Kasım 2016, saat 
10.00’da Kelsum (Ümmügülsüm) Dükkânı’nda görüşüldü. 
Ticaret Lisesi İşletme Bölümünü bitirmiş. Daha okula gitme-
den Kur’an ayetlerini hayameya ile işlermiş. Genellikle lotus 
ile Arabik çalışmaktadır. 

• 5. Es-Said Muhdar: 68 yaşında. 24 Kasım 2016, saat 
12.00’de Çadırcı Dükkânı’nda görüşüldü. Dedesi, babası ve 
kendisi yakın zamana dek askeriyeye ve bakanlıklara çadır 
dikmişler. Çocukları da çadırcı. Şimdi çadır bezi dokuyan 
fabrikaları var. Ana renkler kırmızı, mavi, sarı ile beyaz renkli 
Arabik (İslamik) desenler baskıyla yapılır olmuş. 20 yıldır 
çadır kumaşları pamuk değil polyestermiş. Artık ramazan ça-
dırı, farba, ceplik gibi eşyalar üretiliyor. 

• 6. Ahmed Rabia: 32 yaşında. 24 Kasım 2016, saat 14.00’te 
Aşraf Heşim Dükkânı’nda görüşüldü. Güzel Sanatlar Lisesi 
Desenleme Bölümü Mezunu. 

• 7. Aşraf Heşim: 54 yaşında. 24 Kasım 2016, saat 15.00’te 
Aşraf Heşim Dükkânı’nda görüşüldü. Kahire Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite ve bölümden me-
zun olan amcasının da mesleğini yapmayıp bu işe odaklandı-
ğını söylüyor. 

• 8. Tarık Abdülhay: Aile adı Tarık Es-Saftî. 51 yaşında. 05 
Aralık 2016, saat 10.00’da Tarık Es-Safti Dükkânı’nda görü-
şüldü. Ayn Şems Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avu-
kat ama avukatlık yapmıyor; kırk yıldır hayameya işi yapıyor. 
İşini o kadar çok seviyor ki “Bana kalsa 24 saat çalışırım ama 
9 saat çalışabiliyorum; çarşı kapanıyor.” diyor. Ona göre ha-
yameya “fırça yerine iğneyle çizilen bir sanat”tır. Sanatı ne-
deniyle Amerika’ya ve Hollanda’ya davet edilmiş. Amerika, 
Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya’da fuarlara 
katılmış. Kendisi ve çalışmaları Amerikalıların oluşturduğu 
Katalog’da yer almış. Oğlu babasıyla gurur duyuyormuş. 
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Çocukken ilk iki yıl parasız, sonraki yıl haftalığı 20 pa-
unda çalıştığını örneklemektedir. Okurken yaz tatillerinde 
haftalığı 3 paunda çalışıp para kazandığı için sevindiğini göz-
leri parlayarak anlatmıştır. Yanında bu sanatı öğrenmek için 
köyden yeni gelmiş haftalığı 400 paund olan bir erkek çocuğu 
var.  

• 9. Mustafa Heşim: 68 yaşında. 05 Aralık 2016, saat 11.00’de 
Atölye Dükkânı’nda görüşüldü. Meslek Lisesi Mimarlık Bö-
lümü mezunu. Ayn Şemş Üniversitesi İnşaat İşleri Kontrolör-
lüğünden emekli. Hayameya sanatını sevdiğinden okurken ta-
tillerde, askerdeyken izninde, çalışırken izin günlerinde hep 
hayameya çalışmış; emekli olduktan sonra sürekli hayameya 
çalışmakta. Dörde, sekize katlanmış kâğıtlara Arabik (İsla-
mik) desenler çizmekte. Hattatlığı da var. Dua panoları çizi-
yor. 

• 10. Muhammed Ebul Futuh: 27 yaşında. 05 Aralık 2016, 
saat 12.00’de Atölye Dükkânı’nda görüşüldü. Okula hiç git-
memiş. Köyünden 12 yaşındayken bu atölyeye gelmiş. 15 yıl-
dır çalışıyor. Hayameya sanatını çok seviyor. 

Sanatçıların çalışma sürelerinden almamak için görüşme saatleri 
en az bir en çok iki saatle sınırlandırıldı. 

Sanatçıların “Hayameya ne demek?”1 sorusuna genel yanıtı; çadır 
yapımı, çadırların yırtıklarını yamama, yamaları güzel göstermek için 
yamaları işleme olmuştur. Mahmut Fattuh, köken bilgisi de vermiştir. 
(Hayameya) “çadır” sözcüğünden gelir. “hima” Arapça’da “çadır” 
demektir. Sözcük oradan türetilmiştir. İngilizcesi tentmaker “çadır 
işi”. Görüşmeler sürecinde sanatçılardan “hayyam”ın “çadırcı” anla-
mında olduğunu öğrendik. Sözlükler sanatçıları destekliyordu. Araş-
tırdık, Ömmer Hayyam’ın babası da çadırcıymış.2 

Es-Said Muhdar, “Önceleri devlet güvenliğini sağlayan askerler, 
çölde çalışan işçiler bu çadırlarda kalırlardı.” bilgisini verdikten sonra 
“Yıllarca hükûmetin, dışişleri, içişleri bakanlıklarının ısmarladığı ça-

 
1Hima: çadır. hayyam: çadırcı. Hayameya: çadır işi. 
2hayme: çadır; hayyâm: çadırcı, Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklope-

dik Lûgat, Ankara, 1970, Doğuş Matbaası. “hayyâm” kelimesi “çadır yapım-
cısı” Yavuz Unat, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Ömer Hayyam 
“Şiirlerinde mahlas olarak Hayyam (Çadırcı)’ı kullanmış görülmektedir. Bu 
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tim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, 9. Cilt, s. 472.; Ömer Hayyam (18 Mayıs 
1048-4 Aralık 1131) Hayyam ise takma adıydı ve “çadırcı” anlamına geliyor-
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vermişlerdi https://islamansiklopedisi.org.tr/omer-hayyam (Erişim Tarihi: 
28.05.2021). 
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dırlarını yıllarca bu aile yaptı. Onlar çadırları eliyle dikerdi, makinala-
rı biz başlattık.” demiştir. Artık bakanlıklar ısmarlama iş yaptırmayın-
ca üretimin Ramazan çadırlarında, kapı üstlerinde kullanılan françala-
ra, şeritlere ve farbalara döndüğünü belirtmiştir. Ayrıca yerleşik çarşı-
lardan önce gezici dükkân olarak kullanılan çadırların girişlerine 
dükkân adlarının da hayameya ile yazıldığı belirtilmiştir. Azzem Mu-
hammed, hattat olan babasının eğlence çadırlarının üzerine hayameya 
ile yazılar, şiirler yazdığı bilgisini vermiştir. Tarık Abdülhay, “Çok 
kullanıldığı için eskiyen çadırların yamanmasının yanı sıra o dönemde 
çok fazla çadır olduğu için her satıcı süslü yamalarla dikkat çekmek-
teydi.” bilgisini vermiştir. Mahmud Fattuh’a göre hayameya iğneyle 
yapılan bir el çalışmasıdır. Bu soruda Es-Said Muhdar’ın verdiği bil-
giler önemlidir. İlk çadırların tüm dikişleri elde dikilmekteymiş. Es-
Said Muhtar, dedesi Es-Seyyid Said ile babasının daha petrol bulun-
madan Suudi Arabistan’a çok iş yaptıklarını anlatmıştır. 

Ammoun (1991: 52) Craft of Egypt kitabında “bir sanatçının bir 
çadırı işlemesi yaklaşık 9 yıl sürüyormuş” bilgisini verir. Bu bilgi ça-
dırların hepsi için geçerli olmasa gerek. Bakanlıklara, askeriyeye ve 
komşu Arap ülkelerine dikilen onca çadırın bu kadar uzun sürede biti-
rilmesi mümkün değildir. Craft of Egypt adlı kitaptaki hayameya ta-
nımı; yüz yıllar boyunca çadırların daha güzel görülmesi için yapılan, 
küçük kumaşları birleştirip büyük bir kumaşa yerleştirerek bir desen 
oluşturma sanatı sayılan “El Khayameya”, “çadır yapma sanatı” ola-
rak çevrilir (Ammoun, 1991: 51-52). Kitapta tanımlandığı gibi haya-
meya, önceleri çadır yapma sanatıdır. 

Demek ki Mısır’da çok eski dönemlerde şimdiki ticaret yerleri-
nin, dükkânların yerini tutan çadırlar; birer gezgin dükkândı, mağa-
zaydı. Zamanla çadırlarda oluşan yırtıkları yamamak, belki çadırları 
süslemek ama mutlaka çadırın kapısına dükkânın adını yazmak için 
bez üzerine başka bezlerle desenler yapmaya ve de yazı yazmaya “ha-
yameya” denmiştir. Zamanla satış çadırlarının yerini taşınmaz mallar 
olarak dükkânlar, mağazalar alınca hayameya sanatçıları; yalnızca süs 
desenleriyle ya da dua ve ayet yazılarıyla oluşturdukları; yapı içi süs-
lemelerinde kullanılan pano, minder, yastık, yorgan yüzü, yatak örtü-
sü, masa örtüsü gibi eşyalar üretir olmuşlardır. 

Sanatçılara bu sanatı kaç yaşında öğrendikleri sorulduğunda bir 
atölyede büyüdüğünü, hayameyanın içine doğduğunu söyleyen Aşraf 
Heşim dışta tutulursa hayameya sanatının öğrenme yaşı yediyle on iki 
yaşları arasındadır. Azzem Muhammed’le Aşraf Heşim’in öğrenme 
yaşı okul öncesine rastlıyor. Bir önceki kuşağın öğrenme yaşları da 
aynı. 
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03 Mart 2016 Perşembe günü görüşülen Mahmud Hoca’ya “Bu 
sanatı kimden öğrendiniz?” diye sorulduğunda onun yanıtı kendini 
değil de tüm sanatın kökenini kapsadı: 

“Osmanlı’dan, diyen de var, Memluk’ten diyen de var. Yani 
Türklerden öğrenmişiz.” 
Mahmud Hoca’nın bu yanıtı “Hayameya Mısır’da Eski Bir Türk 

Sanatının İzi mi?” sorusuyla bu projeye kaynak oldu. 
Hazırlanan yarı yapılandırılmış sorularda “sanatçıların bu sanatı 

öğrendiği kişi ile öğreticilerin bu sanatı kimden öğrendikleri” vardı. 
On ustadan yalnız biri kendi sokağındaki bir sanatçıda görüp ilgilen-
miş, diğerlerinin hepsi sanatını aile içindeki dede, baba, amca, dayı ya 
da ağabeyden öğrenmiş. Öğreticilere bu sanatı öğretenler de kendi 
babalarından, dedelerinden öğrenmişler. Sanatçılar hayameya sanatı-
nın kendilerine baba, dede mirası olduğunu söylediler. Anlaşılan ha-
yameye sanatı babadan oğula, dededen toruna bir tür el vermeyle 
geçmiş bir aile sanatıdır.  

Gelecekte bu aile sanatının sürmesine kuşkuyla bakılmaktadır. 
Sanatı ailelerinden öğrenen sanatçılar “Siz bu sanatı çocuklarınıza 
öğretiyor musunuz?” sorusunu kaygılı yanıtlamışlardır. Es-Sait Muh-
dar çocuklarına öğretmiş ama torunları öğrenmemiş. Mustafa Heşim 
hayameya sanatının sabır gerektirdiğini söyleyerek kendi çocukları da 
dâhil tüm gençleri sabırsız buluyor. Mahmut Hoca, Azzem Muham-
med ile Tarık Abdülhay, çocukları büyüdüğünde sanatlarını onlara 
öğretmeyi hayal ediyorlar. Eşlerine öğretmişler. Ahmed Rabia verdiği 
yanıtıyla hem demokrat bir kafaya sahip hem de eğitimde gönüllülük-
ten yana olduğunu sözleriyle ortaya koydu: “Bu sanatı çocuklarıma 
öğretmeyi istiyorum ama onlar daha küçükler. Öğrenmek isterlerse, 
öğreteceğim, istemezlerse öğretmeyeceğim.” 

Şimdilik sanatı yeni öğrenenler köylerden gelen, kimileri okuma 
yazması bile olmayan, geleceklerini bu sanata bağlamış, çoğu kimse-
siz gençlerdir. 

Dikkat edilirse 5. ve 6. soruların yanıtlarında sanatçılar; hayame-
ya sanatını babasından, dedesinden, amcasından, ağabeyinden öğren-
diklerini söylemektedirler. Hiç annemden, ninemden, ablamdan, tey-
zemden, halamdan diyen yok. Bu sanatı yapan erkekler sanatlarıyla ev 
geçindirmekteler. Mahmud Fattuh’a göre “Bu sanatı yalnız erkekler 
yapar. Kadınların sabrı yok.” Oysa Mahmut Hoca, Mustafa El-Lisi ve 
Azzem Muhammed sanatlarını eşlerine öğretmişler. Azzem Muham-
med, bir dernek aracılığıyla “30 kadına 15 gün günde bir 4 saat kurs 
veriyorum. 6000 paund alıyorum. Kadın kursiyerler para vermiyor. 
Ders ücretimi dernek karşılıyor.” demekte, kadınların ürettiklerini 
dükkânında pazarladığını da belirterek konuşmasını “Pamuktan doku-
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nan til kumaşını Mansura’daki kadınlar evlerindeki tezgâhlarda do-
kurlar.” diye sürdürmektedir. Ona göre “Daha çok erkekler yapıyor. 
Kadınlar hobi olarak öğreniyor.” Ahmed Rabia da 10. sorunun yanı-
tında hayameyayı “…bazı ev hanımları evlerinde yapıyorlar.” demek-
tedir. 

Alınan bilgilere göre bu sanata şimdiye dek kadın eli değmeme-
sinin iki nedeni vardır. İlk neden, yüzyıllar öncesinde barınak olarak 
elde dikilen kalın çadır kumaşlarının içinden iğneyi geçirmek kadın 
gücüyle pek mümkün değildir. İkincisi eskiden devlet kurumlarının da 
alıcısı olduğu hayameya işli koca koca çadırların dikimi ile işlenmesi 
ev ortamında yapılamayacağından üretimin atölyelerde yapılmasıdır. 
O dönem Arap kültüründe kadının çarşı ortamında, atölyelerde çalış-
ması geleneği yoktu. Onun için çadır dikme, çadırların yırtıklarını 
süslü kumaşlarla yamama, çadırların kapı üstlerine çadırın kullanım 
amacına göre adını işleme işi erkeklere kalmıştır. 

Kadınlara verilen kurslar, yakın gelecekte kadınları da bu sanatın 
içine çekecektir. Sayıları şimdilik pek az olsa da kadınların üretime ve 
pazarlamaya katılmaları hayameya sanatının sürekliliği için umut ve-
ricidir. Kim bilir gelecekte kadınlar arasından hem de kadın duyarlılı-
ğıyla nice hayameya sanatçıları çıkacaktır. 

Mısır’daki hayameya sanatının geleceği babadan oğula bir dön-
güyle korunamaz. Ahmed Rabia yerden göğe kadar haklıdır. Bir baba 
kendi hayameya sanatçısı diye erkek çocuğunu aynı sanatta ilerleme-
ye zorlayamaz. Çocuklara mesleklerini seçme özgürlüğü tanınmalıdır. 
Belki de bir sanatçının erkek çocuğu olmayacaktır. Bir diğerinin hiç 
çocuğu olmayacaktır. Bir diğeriyse hiç evlenmemeyi seçecektir. Nite-
kim bu araştırma sürecinde hiç evlenmemiş sanatçılarla karşılaştık. En 
iyisi devlet politikası olarak hayameya, güzel sanatlar liselerinde ders 
olarak verilmesidir. Bu liselerde okuyan erkek ya da kız çocukları 
içinden, yeteneği ve merakı olanlar ileride bu sanata sahip çıkabilirler. 

03 Mart 2016 Perşembe günü Mahmud Hoca’nın “Bu sanatı kim-
den öğrendiniz?” sorusuna yanıtı, sanatın tarihçesi için “Sizce haya-
meya sanatı ne zamandan beri var?” sorunun hazırlanmasına neden 
oldu. 

Alınan bilgilere göre hayameya sanatçıları, bu sanatın kökeninde 
ikiye ayrılmaktadır. Bir grup sanatçı hayameya sanatının kökenini ya 
1517’ye kadar bu topraklarda hüküm süren Memlûklere (Kölemenle-
re) ya da 1517’den sonra hüküm süren Osmanlı’ya yani Türklere da-
yandırırken bir grup sanatçı Mısır’da 969-1171 yılları arasında hüküm 
süren Arap ataları Fatımilere dayandırmaktadır. Bu durumda Mısır’da 
hayameya sanatı; bu sanatı Fatımilere dayandıranlara göre 1000 yıl-
dır, Memlûklere dayandıranlara göre 700 yıldır, Osmanlı’ya dayandı-
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ranlara göre 450 yıldır süregelmektedir. Hatta bu coğrafyada ilk 
Memlûk Devleti Tolunoğulları olduğuna göre Mısır’da hayameya sa-
natı 868’den beri yani yaklaşık 1150 yıldır var olmalıdır. 

Halifelik, Osmanlı’nın 1517’de fethettiği Mısır’dan Osmanlı’ya 
geçer. 1805’te Mısır’a vali olarak atanan Türk soylu Kavalalı Mehmet 
Paşa’nın soyu 1952’de Kral Faruk’un iktidardan alınıp Mısır Cumhu-
riyeti’nin kurulmasına dek Mısırı idare eder.3 Mısır’da İslamiyet Dö-
nemi için 868 başlangıç sayılırsa Mısır; 1953’e dek geçen 1085 yılın 
30 yılı Abbasiler, 101 yılı Fatımiler olmak üzere toplan 131 yıl Arap 
yöneticilerle, kalan 954 yıl Türk yöneticilerle yönetilmiştir. Bu arada 
Eyyubilerin de Türk olduğu unutulmamalıdır. 

Mısır’da bu sanatın başlangıcı olarak Azzem Muhammed hem 
Türklerin hem Fatımilerin adını anarken Mustafa El-Lisi, Aşraf 
Heşim ile Mustafa Heşim Fatımilerin; Mahmut Hoca, Mahmut Fattuh, 
Ahmet Rabia, Tarık Abdülhay Türklerin adını anarlar. Sanatçıların 
yanıtlarındaki olasılıklar sayılırsa 8 kişide 4 kez Osmanlı, 2 kez Mem-
luk, 2 kez Türkler; 4 kez de Fatımi olasılığı dile getirilmiştir. Osmanlı 
ile Memlukler de Türk olduğuna göre Kahire’de hayameya sanatçıları 
uğraştıkları hayameya sanatının varlık nedenini 12 olasılık içinde 8 
olasılıkla Türklere 4 olasılıkla Fatımilere bağlamaktadırlar. 

Ammoun’a göre hayameya sanatının tarihi Firavunlara kadar 
uzanır. “[…] bu kumaş sığınaklar (çadırlar) firavunları güneşten ko-
rumaktaydı. Lüks bir hayat yaşayan Fatımi halifelerinin döneminde 
çadırlar çiçekler ve desenlerle süslendi. Fatımilerden sonraki Eyyubi 
hanedanı da bu geleneği benimsedi. Zamanla çadırlar soyluların dü-
ğün salonu gibi kullanıldı. Eskiden uzun yol yolcuları yola çıkarken, 
avda geceleyecek avcılar ava giderken yanlarında çadır götürmektey-
diler.” (Ammoun, 1991: 52). 

Mısır’da bu sanatın yapıldığı başka bir yer olup olmadığı sorul-
duğunda bütün sanatçılar benzer yanıtı verdiler: “Ne dünyada ne Mı-
sır’da var. Kahire’de de yalnız burada var. Bu bölgenin adı El-Darb 
El-Ahmer, Mitvelli Kapısı, Hayameya Çarşısı”. İlginç olanı Mısır 
halkının çok azının böyle bir sanattan haberinin olmasıdır. Bir ilginç-
lik de bu sanatın diğer Arap ülkelerinde olmayışıdır. Bu coğrafyanın 
Arapları akrabadır. Yüzyıllarca çadırlarda bedevi yaşamışlardır. Araş-
tırılsa pek çok gelenekleri benzemektedir ama hayameya sanatı yalnız 
Mısır’da, Mısır’da da yalnız Kahire’de vardır. Oysa Türklerin belli 
başlı kimi gelenekleri kardeş Türklerin hemen hepsinde vardır. 

 
3https://islamansiklopedisi.org.tr/misir#4-fetihten-osmanli-donemine-kadar (Eri-

şim Tarihi: 29.05.2021) 
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Sanatçılar yaptıkları eşyaları ülkelerini ziyarete gelen turistlere 
pazarlamaktadırlar. Turistler kocaman çadırları alamayacaklarından 
çadırlar üzerindeki desenli yamalara tek tek sahip olmak istemişlerdir. 
Bu durumda sanatçılar da çadırlara süs olarak işledikleri yamaları ba-
ğımsızlaştırarak turistlerin isteğini yerine getirirken para kazanmaya 
başlayınca çadırlardaki desenlere yeni desenler eklemişlerdir. 

Mahmud Hoca, piramitleri gezen turistlerin piramitlerden fotoğ-
rafını çektikleri insan figürlerini; ördek, sfenks, göz gibi motifleri gös-
tererek sanatçılardan bunları işlemelerini istemeleri sonucunda haya-
meya motiflerine Faraonik üslubun eklendiğini söyledi. Hayameya 
işlemelerini Faraonik, Rumi, Arabik (İslamik), doğal olarak dört gru-
ba ayırdı. Görüştüğümüz diğer sanatçılar bunlara lotus, dua, ayet gibi 
türleri eklediler. Böylece çadır dışlarını süsleyen dış mekân sanatı ayrı 
bir boyut kazanmış; minder, yastık, masa örtüsü, yatak örtüsü, farba, 
pano biçimlerini alarak iç mekânlara taşınmıştır. 

Mahmud Hoca bizi bu üsluplar üzerine bilgilendirdi. 
• Faraonik üslupta piramitlerdeki motifler, insan ve hayvan fi-

gürleri yer alır. Horus’un Gözü çok yapılır. Bunlar, Avrupalı 
turistlerin tercih ettiği motiflerdir. Kimi turistler, piramitler-
den çektikleri fotoğrafları sanatçılara işletmektedir. Faraonik 
desenlerle genellikle pano yapılır. Şimdilerde çantalara da fa-
raonik desen işlenmektedir. Mustafa Ellisi, “İslamik üslupta 
oynama olur, lotusta oynama olur, Faraonikte oynama olmaz. 
Tapınaklarda görüleni olduğu gibi yaparız.” demektedir. 

• Rumi üslupta vazo, çiçek, kuş gibi motifler bulunur. Desenler 
boyuna simetrik çizilir, çok az çapraz simetri çalışmalar da 
vardır. Daha çok pano yapımında kullanılır. 

• Arabik (İslamik): Bu desenler de simetriktir. Aşraf Heşim, 
parşömen kâğıda motifin ikide birini, dörtte birini, altıda biri-
ni ya da sekizde birini çizdiğini belirtmektedir. Mahmud Fat-
tuh İslamik desenler için kitaplardan yararlandığını, camilere 
gittiğini ve camilerdeki desenleri çizdiğini, kumaş olarak ağır 
ve mat renkler seçtiğini dile getirirken Azzem Muhammed 
basılı kartpostallardan yararlandığını söylemektedir. Ahmed 
Rabia daha 12 yaşındayken camilerin tabanına yatıp tavanda-
ki İslamik motifleri çizmeye başladığını belirtmiştir. 

• Doğa: Doğa desenleri, serbest desenlerdir. Doğadaki her şey 
çizilebilir insan, kuş, çiçek, ördek, balık, dağ, kaya, taş, ağaç, 
göl, dere, deniz, ev, manzara gibi. 

Görüşülen diğer sanatçılar bu desenlere dua, lotus Goha ile gün-
lük yaşamı da eklediler. 
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• Lotus: Nilüfere benzer bir çiçeğe lotus denir ama sanatçılar 
çizdikleri her çiçek desenini bu gruba sokmaktadır. Çiçek de-
seni olduğu için her renk kullanılır. 

• Dua: Hat sanatçılarının çizdiği dua ya da besmeleler de işle-
nir. Mustafa El-Lisi Kâbe’deki yazıları Mısır’daki bir sülale-
nin işlediğini, bir müzede “Çok eski bir ‘Kâbe Örtüsü’nden 
hayameya tekniğiyle işlenmiş küçük bir parça” bulunduğunu 
söyledi. Aşraf Heşim bu yazı türlerini kûfi, divani, gazali, 
Rumi, Farisi diye kümelendirdikten başka bir de el kûfi el 
mimari, el kûfi el hendesi diye kümelendirmektedir. 

• Goha: Mısır’da da Nasrettin Hoca gibi bir hoca var ya da 
bizdeki Nasrettin Hoca fıkraları Osmanlı döneminde bu coğ-
rafyaya kadar ulaşmış. Sanatçılar Goha fıkralarını resmeden 
hayameya panolar işlemekteler. 

• Günlük Yaşam: Sanatçılar günlük yaşamı da panolara akta-
rırlar. Bu panolarda pazar yerleri, kahvehaneler, ev içi yaşam-
ları hatta Hayameya Çarşısı pamuklu kumaşla pamuklu ku-
maş üzerine resmedilir. 

Mahmud Hoca bize hayameya desenlerinin nasıl çizildiğini anlat-
tı: Rumi desenler çizilmeden önce kâğıt boyuna ikiye katlanır. Kat 
yerine göre desenin yarısı çizilir. Arabik (İslamik) desenler çizilme-
den kare kâğıt önce ikiye, sonra boyuna ikiye olmak üzere dörde kat-
lanır. Böylece elde edilen küçük karede desen çizimine dört katlı 
kâğıdın merkezinden başlanır. Desenin dörtte biri çizilir. Faraonik 
desenler ile doğa manzaraları patron kâğıdına çizilir. Ustalar Faraonik 
desenler ile doğa manzaraları çizimini doğrudan fon kumaşına (dak-
runa) yapabilirler. Mahmud Hoca kuş işlemede ustalaşmıştı. Türlü 
cinslerdeki kuş çizimlerini doğrudan dakrun kumaş üzerine çizmek-
teydi. 

Parşömen kâğıdı üzerine çizilen desenler üzerinde iğneyle delik-
ler açılır. Şimdi delik açan daire şeklinde tekerlek gibi dönen aletler 
kullanılmaktadır. Bu aletle çizilen desenin üzerinden bastırılarak geçi-
lir. Böylece desen kâğıdın diğer katlarına aktarılır. Delikler arası ka-
lemle çizilerek desen ortaya çıkarılır. Desenlenen kâğıt fon kumaşına 
teyellenir. Desenler üzerinden tebeşirle geçilerek ya da desen çizgile-
rinin üzerine pudra dökülerek desen fon kumaşına aktarılır. Kumaşta-
ki pudra noktaları silinmeden noktalar açık renk kumaşta koyu renkli 
kalemle, koyu renk kumaşta beyaz renkli kalemle birleştirilerek desen 
kumaş üzerine geçirilir. 

Ammoun’un (1991: 56) kitabında “Son 10 yılda ciddi bir imtiyaz 
sanatçıların durumunu geliştirdi ama Turistlerin zevkine göre yapmak 
Hayameya sanatının otantikliğini kısmen kaybettirdi.” bilgileri yer 
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alır. Bu bilgiye göre hayameya sanatçılarının çadırdan eşyaya geçme-
leri 1980’li yıllarda olmuştur. Bizce daha eskidir. 15. soruda 68 ya-
şındaki Es-Said Muhdar “Eskiden Mısır’daki en güzel faraonik yatak 
örtülerini bizim aile işlermiş.” dediğine göre bu sanatın çadırdan ev 
eşyasına dönüşmesi 30-35 yılla açıklanamaz. 

Turistlerin “patchwork” dediği işe sanatçılar, sanatın artık çadırla 
ilgisi kalmadığı hâlde ısrarla “hayameya” demekteler. Sanatçılara 
“Hayameya ile patchwork arasında ne fark var?” sorusu yöneltildiğin-
de onların üçü yanıtladı, biri “Bilmiyorum.” dedi. Mahmud Hoca’ya 
göre patchworkte kumaş parçaları birbirine eklenir ya da desenlenmiş 
kumaş parçası bir fon kumaşına dikilir. Hayameyada desen fona çizi-
lip parça deseni kapatacak şekilde dikilir. Mahmud Fattuh’a göre ha-
yameyada iplik görülmez. Tarık Abdülhay ise “Hayameya elle işlenir, 
patchwork makineyle işlenir. Patchwork eski elbiselerin sağlam par-
çaları, kumaş artıkları toplanarak yapılır. Hayameyada yeni kumaş 
kullanılır. 

Hayameya sanatçıları ürettiklerini dükkânlarına gelen turistlere 
pazarlıyorlar. Pek çoğu dış pazarlara açılmıyor. Görüştüğümüz sanat-
çılardan ancak ikisi yurt dışı fuarlara katılmaktaydı. 2016 yılında sa-
natçıların hemen hepsinin biraz ekonomik sıkıntısı vardı. İki üç yıldır 
satışların durgunmuş. Nitekim 2016 yılının Eylül ayında Kahire’ye 
gittiğimizde kendisinden kurs aldığımız Mahmud Hoca’nın, ekono-
mik nedenlerle, dükkânını başkasına devredip evinde çalışmaya baş-
ladığını öğrendik. 

Görüşmeler başlamadan hazırlanan yarı yapılandırılmış 77 soru-
nun onları yoracağı kaygısı vardı. Onlara söyleşi ortamı içinde yönelt-
tiğimiz soruları yanıtlama sürecinde ve görüşmelerin bitiminde hiçbi-
rinde ne memnuniyetsizliğe ne de yorgunluğa tanık olunmadı. Üstelik 
sanatçılarla vedalaşırken onlar bize, hazırlanan soruların hayameya 
sanatını tümüyle kapsadığı için ve onlara kendilerini değerli hissettir-
diğimiz için bize teşekkür ettiler. 

Selamet Özaslan 2001 yılında basılan Geleneksel Sanatlarımız-
dan Kırkpare-Parça Birleştirme (Patchwork) adlı kitabında kırkyama 
yapımını örnek çıkarmaktan başlayarak parça birleştirme ve bu parça-
lardan yastık, minder, yorgan yapımına dek tüm evrelerini ayrıntısıyla 
anlatmıştır. Kimi patchwork (kırkyama) çalışmasında kumaş parçaları 
birbirine eklenirken kimi patchwork (kırkyama) çalışmasında desen 
fona değil yamanacak kumaşa çizildikten sonra desenlenen kumaş, 
fon kumaşı üzerine dikilir. 

Hayameya üzerine yazılı kaynak taraması için Zamalek’teki Bü-
yük Kahire Kütüphanesine gidildiğinde incelenen yedi sekiz el işi ki-
tabında hayameyayla ilgili bilgiye ve görsele rastlanmadı. Patch-work 
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adlı bir kitapta patchwork türleri beşe ayrılmıştı. Bunlar içinde haya-
meyaya en yakın olanı yine de aplike idi. 

Aplike (< Fr.) Türkçe Sözlük’te (2005) “düz veya desenli bir ku-
maştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu” olarak 
tanımlanır. İlk dokunan kumaşlar genellikle desensiz ya da enine bo-
yuna hem enine hem boyuna kimi zaman ince kimi zaman kalın çizgi-
lerle desenlenirdi. Bugünkü gibi çiçekli, yapraklı, manzaralı desenler-
le süslü kumaşlar yoktu. Düz kumaş üstüne desen işleme gereği bu 
nedenle ortaya çıkmış olabilir. Eski Türklerde boy damgalarının boy 
bayraklarına, eşyalara işlenmesi; yakın tarihe kadar bayrağımızdaki 
beyaz ay yıldızımızın kırmızı kumaşla buluşması kumaşa kumaşla 
desen yapma yöntemiyle olmuştur. 

Hayameyanın aplikeden ayrılan yanı desenin fon kumaşına çizile-
rek desenin üzerinin düz renkli kumaşla kaplanmasıdır. Kaplama ya-
pılırken kumaşının pülçekleri içe kıvrılarak gizli dikişle desen kumaşı 
fon kumaşıyla birleştirilir. Kuş, balık, kelebek gibi desenlerin üzeri 
renkli ipliklerle ayrıca desenlenir. Aplike üzerine yapılan İnternet 
araştırmasında “Ters Aplike Tekniği ile Mısır İşi Patchwork4” bilgisi-
ne ulaşıldı. İşleme tekniği Mısırlı sanatçılarınkine benzemediği görül-
dü. 

Anadolu’da birkaç tür aplike yapılır. Anadolu kadını kimi zaman 
artık kumaşları kimi zaman eskiyen eşyaların sağlam yerlerini değer-
lendirerek “kırkyama” işiyle seccadeler, sandık örtüleri; yatak odaları 
için yatak örtüleri, yorgan yüzleri, nevresimler; sandık içleri için boh-
çalar; salonlar için koltuk yastıkları, panolar; oturma odaları için sedir 
örtüleri, minderler, yastıklar; mutfaklar için örtüler, önlükler, elbezle-
ri, tutacaklar, ekmek bohçaları, hatta perdeler, elbise örtülerinden baş-
ka kendisi ve aile üyeleri için giysiler yapar. Kırkyama işleri kare, 
dikdörtgen, üçgen ya da şerit biçimlerinde kesilmiş kumaşların birbi-
rine türlü biçimlerde eklenmesiyle de yapılır. Bu yöntemde en son 
kalan kırpıntılar bile değerlendirilir. Kırpıntıların kimisi parça oyası 
olup yemenileri süsler ya da minik yapracıklar hâline getirilen kumaş-
lar fon kumaşına merkezden dışa dairelerle, birbiri üzerine kapalı di-
kilerek kasımpatı desenli yastık olur. 

Ülkemizde yoksulluğun göstergesi sayılan kırkyamayı kullanan-
lar bu güzellikle övünmek yerine kırkyama eşyaları biraz da utanarak 
kullanılırken Batılı Avrupa ve Amerika kırkyamaya “patchwork sana-
tı” diyerek kırkyamayı kendilerine mal edip sanayisini bile kurdular. 
Ne yazık ki geçmişimize bakmayı bilmediğimiz için günümüzde artık 
moda olan bu çalışmaya bizim “el işi öğreticilerimiz” de halkımızın 

 
4http://patchworkistanbul.com (Erişim Tarihi: 29.03.2017) 
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dediği gibi “kırkyama” demek yerine “peçvörk” deyip “patchwork” 
yazmaktadırlar. Oysa Selçuklular zamanında “ahşap geçme sanatı5”na 
benzetilerek renkli parça kumaşların belirli geometrik biçimlerde di-
kilmesiyle yapılan “geçme işi”miz vardır. Hayameya işleme üslupla-
rından Arabik (İslamik) üslubu için verilen örnek Türklerdeki “geçme 
işi”ne çok benzemektedir. 

Kırkyamanın tarihçesi için kimi kaynaklar “Kırkyama/patch-
workun ilk izlerine Orta Asya ve Mısır’da rastlanır6.” derken -ki iki 
tez de doğru olabilir, ikisi de eski kıtalardadır- kimi kaynaklar “5000 
yıl öncesine ait Çin'deki kalıntı”ları gösterir. Çin de Doğu Asya’da 
yani eski kıtadadır. Kimi kaynaklarda “İ.Ö. 8. yüzyıl ile İ.Ö. 3. yüzyıl 
arasında Avrupa’nın doğusunda (Kırım) ve Orta Asya’da yaşamış gö-
çebe halk olan İskitlere ait yamalar” bulunduğu belirtilmektedir (Me-
miş, 2004). İskitlerle ilgili bilgiler için Prof. Dr. Ekrem Memiş’in “İs-
kitlerin Tarihi” kitabına bakılabilir.  

“İskitlerin Tarihi” kitabının yazarı Prof. Dr. Ekrem Memiş; İskit-
leri Türk sayar. Tezini “İskitlere ait olduğu kabul edilen Eski bir İskit 
Kurganından çıkarılmış yazının Orhun Anıtlarındakine benzemesi ve 
dilinin Türkçe olması nedeniyle” güçlendirir. “İskitlerin Tarihi” kita-
bının kapağındaki vazonun simetrik kuş ve çiçek işlemesi hayameya 
desenlerini andırmaktadır. Ancak “Küçük Kumaşları birleştirip daha 
büyük bir kumaşa yerleştirerek bir desen oluşturmak eski zamanlara 
dayanıyor mesela buna benzer kumaşlar Yeni Krallık kraliyet aileleri-
nin mezarında bulunmuştur.” diyerek “Yeni Krallık (Antik Mısır MÖ 
1550-1070)” açıklamasını yapan Ammoun’un tezi doğrulanırsa “kü-
çük kumaşları birleştirip daha büyük bir kumaşa yerleştirerek bir de-
sen oluşturmak” işinin kaynağı Antik Mısır olmalıdır (Ammoun, 
1991: 52). Yani şimdiki Mısır Arapları değil, Firavunlar dönemindeki 
halktır. Arapların geleneğinde böyle bir sanat yoktur çünkü görüşme 
sürecinde Mahmud Fattuh “Mısırlılar bunu bilmiyorlar, almazlar. Mı-
sırlılar hayameya kullanmaz. Bizim sanata değer vermiyorlar.” demiş-
tir. 

Bir iş gelenek olduğunda halk arasında yaygınlaşır. Parça birleş-
tirme, parçalar üzerine desenler işleyip birleştirerek yeni eşyalar 
üretme Türk halkının geleneğinde vardır. Anadolu’da hâlâ uzun yıllar 
çocuğu olmayıp da sonunda gebe kalan kadınlar ya da doğan çocukla-
rı yaşamayan kadınlar, gebe kaldıklarında sağlıklı çocuk/lar sahibi 
olmuş en az yedi evden, çoğunlukla kırk ya da kırk bir evden topla-
dıkları parça kumaşları ekleyerek doğacak çocuğa zıbın, gömlek, 

 
5 Ahşap geçme sanatı: kündekâri 
6http://www.lapetitedolly.com (Erişim Tarihi: 29.03.2017) 
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kundak dikmektedirler. Böylece sağlıklı, ömürlü çocuklar doğuracak-
larına inanmaktadırlar. Hemen hepimiz, annemizin çocuğu var diye 
kapımıza gelip annemizden parça kumaş isteyen kaç kişiye tanık ol-
muşuzdur. Annelerimiz gelen kişinin önüne kumaş parçası biriktirdiği 
kırkyama işi bohçasını açarak “Beğendiklerini seç, al.” derdi. 

Anadolu’da bu işin adı “kırkyama, kırkparça, kırkpare”dir ve 
Anadolu’da “kırk sayısı” önemlidir, kutsallığı vardır. Erenlerden 
“Kırklar”, “Yediler” diye söz edilir. Gelinin, loğusanın, bebeğin “ilk 
kırk günü” önemlidir; onlar kırk gün yalnız bırakılmaz, korunur, gö-
zetilirler. Ölmüşlerimizin ardından “kırk Yasin” okunur, öldükten kırk 
gün sonra mevlit okutulur. Pek çok dua “kırk kez” okunduğunda bir 
derde deva olur. Mundar olan kap kacak kırk kez yıkanınca arınmış 
sayılır. 

Eskişehir, Mihalıççık ilçesi Ahurköy’de 78 yaşındaki Fatma Eren 
Nine’nin eşi Ömer Efendi de ailenin yaşayabilen tek çocuğudur. Bir-
kaç çocuğunu daha doğmadan kaybeden Ömer Efendi’nin annesi ona 
gebeyken Sazak’ta “kırkparçalı kundak” diktirmiştir, doğacak bebeği 
yaşasın diye. Kurtuluş Savaşı’nda Yunan askerleri köylerine yaklaşır-
ken köylü, köyünden kaçıp dağlara sığınır. Bu tehlikeli yolculukta 
onca yıl sonra yaşayabilen Ömer bebeği ağlıyor diye kırkyamalı kun-
dağıyla çalı dibine bırakmak zorunda kalır köylüler. Arķadan Sazaķlı-
lar da dağlara kaçarlarken çalının dibinde bir bebek bulurlar. Kırkya-
ma kundağı yapan Berberlerin Emine kendi yaptığı kundaktan bebe-
ğin Ömer olduğunu anlar. Bebeği alıp dağda annesine verirler (İleri, 
2008: 173-198). 

Selamet Özaslan Hanım, kırkyamanın kutsallığıyla ilgili bir anı-
sını yazar kitabının Giriş bölümünde: “Kırkpare ile ilgili anılarımdan 
biri de bu uygulamanın öz kültürümüze ne kadar yerleştiği konusun-
dadır. Maddi durumu iyi olan bir ailenin 5-6 yaşlarındaki oğlunun 
giydiği yamalı elbiseler o zamanki çocuk aklımla bir hayli ilgimi 
çekmişti. Nedenini anneme sorduğumda; “Onlar fakir oldukları için 
değil bu çocuklarının da önceki çocukları gibi ölmemesi için yedi ya-
şına kadar yedi evden aldıkları parçaları birleştirerek giydirecekler. 
Bu sayede çocuklarını yaşatacaklarına inanıyorlar.’ demişti. Sadece 
bir umut olarak görülen bu yöresel geleneğin sonraki yıllarda da de-
vam ettiğine şahit oldum” (Özaslan, 2001: 1). 

Ayrıca Anadolu’da üçetek adlı giysilerin serbest kenarlarına düz 
renk kumaşla en az iki sıra yapılan düz, üçgen, dörtgen kenar suları 
kumaş üzerine başka kumaşla yapılan bir başka desenlemedir. Yapılış 
tekniği hayameyaya çok benzer. Sonraları bu süslemelerde hazır su-
taşları ve kurdeleler kullanılır olmuştur. 
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Mısır’da böyle bir geleneğin ve geleneğe yakıştırılmış kutsallığın 
olup olmadığını anlamak için sanatçılara yöneltilen işlenen desenlerin 
“mitolojik bir anlam”ı, “uğurlu bir sayı”sı varlığı sorusuna görüştü-
ğümüz sanatçılardan yalnızca Aşraf Heşim “Lotus çiçeği Faronikten 
alınmış. Lotusun Firavunlar için bir anlamı vardı; sevgiyi, aşkı temsil 
ediyordu.” karşılığını vermiştir ama zaten şimdiki Kahire halkı Fira-
vunlar dönemindeki halk değildir. Dolayısıyla Mısır’da hayameya 
geleneği ve ona bağlanacak kutsallık yoktur. 

Türklerde bu kadar gelenekselleşen, hatta adında kutsal kırk sayı-
sının anıldığı kırkyama işine hayameya denen Mısır’da, Mısır halkı-
nın hayameya sanatından haberi bile yoktur. Türklerde hemen her 
evde birkaç kırkyama eşya varken Mısır halkı evlerinde hayameya işli 
eşya ya da tablo bulundurmamaktadır. Bu sanat marangozluk, demir-
cilik, saraçlık, kalaycılık gibi halk zanaatlarından biri gibi de değer-
lendirilemez. Çünkü marangozluk, demircilik, saraçlık gibi halk zana-
atlarıyla uğraşan ustaları, kalfaları, çırakları ve onların iş yerlerini her 
ilin, ilçenin, kasabanın çarşısında hatta kimi köylerde bile bulmak 
mümkündür. Hayameya, yalnızca Kahire’de, Kahire’nin de yalnız 
Hayameya Çarşısı’nda birkaç erkek sanatçının yaptığı bir sanattır. 

Hayameya için Ammoun’un (2001:52) yaptığı “Küçük Kumaşları 
birleştirip daha büyük bir kumaşa yerleştirerek bir desen oluşturmak” 
tanımına göre hayameyada kumaş büyütme yoktur. Kumaşları üst üste 
dikme vardır yani İskitlerde olduğu gibi eskiyen kumaşı, Mısır için 
eskiyen çadır kumaşını yamama vardır. Desensiz kumaşı desenleme 
vardır. “Hayameya sanatı kumaşların üst üste konmasıyla yapılan bir 
kumaş üstü desenleme sanatıdır.” Sıkı ve sert dokulu tildak kumaşı 
üzerine teyellenen yumuşak dokulu dakrun kumaşına çizilen desenle-
rin üstü, ayrı renkteki ya da renklerdeki dakrun kumaşıyla kaplanır. 
Azzem Muhammed’den alınan bilgiye göre yastık ya da minderin ar-
ka yüzünde damur kumaşı kullanılıp fermuarlanır. 

Kırkyamanın İpek Yolu ile Doğu kültürlerinden Batı kültürlerine, 
Avrupa’ya geçtiği görüşü yaygındır. Amerika kıtasının keşfinden son-
ra bu kıtaya yerleşen Avrupalı göçmenlerle kırkyama Amerika’ya ta-
şınır. Bizce Amerika’da bu sanatın Kızılderililerde olup olmadığını da 
araştırmak gerekir. Amerikalılar günümüzde patchwork diye bilinen 
bu sanatı kendilerine mal edip, sanayisini kurmuşlardır. Artık hemen 
her ülkede fabrikalarda dokunan kumaşlara kırkyama desenleri basıl-
maktadır. Ammoun (1991: 56), fabrikaların geleneksel motifli hazır 
kumaşlar üretiyor olmasını “aplike işleminin yerini almak” olarak de-
ğerlendirir. 

Sonuç olarak ülkemizde ve tüm dünyada küçük parçalar birleşti-
rilerek daha büyük kumaşlar elde edilir. Kumaş üzerine başka kumaş-
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larla desenler yapılır, böylece kullanılmış kumaşların sağlam yerleri 
yeniden kullanılır ya da artan parça, yeni kumaşlar değerlendirilir. Bu 
tam anlamıyla bir geri dönüşümdür. İsrafı önler, çevreye zarar ver-
mez. Ev ekonomisine katkı sağlar. Dünyanın neresinde olursa olsun 
kimi insanlar bu işi sanata dönüştürmüştür. Bu yüzden Mısır’daki ha-
yameya sanatında Türklerdeki kırkyamanın izleri olabilir ama bu tez 
henüz kanıtlanmamıştır. Bu tezi doğrulamak için Orta Asya, Selçuklu 
ve Osmanlı Türklerinin sarayları, müzeleri bu bakış açısıyla yeniden 
gözden geçirilmelidir. Bu yazı bilimsel bir tez savunmak için değil 
konuya dikkat çekmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
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2. sayfada sözü edilen kataloğun ön kapağı ile arka kapağı 

 
  

Tent Market Sokağı/Hayameya          Hayameya işiyle Hayameya Çarşısı  
Çarşısı 
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       Evlâd Fattuh Dükkânı’nda            Ümmügülsüm Dükkânı’nda 
  

     
      Aşraf Heşim Dükkânı’nda             Tarık Es-Safti Dükkânı’nda 
Dükkânlarda görülen desen çalışmalarının hepsi kumaş üzerine ha-
yameya işi yapılarak elde edilmiştir. Hayameya sanatı gerçekten iğ-
neyle kuyu kazmaktır.  
  

 
Faraonik Desen                           Rumi Desen (Kazlar ile nilüferler 
(Piramitlerden alınmış.)              boyuna simetrik) 
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Bu Arabik Desen Türklerdeki                          Doğa Deseni 
geçme işine benzer.                      
 

 
  Lotus Deseni                                       Dua Deseni 
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 Goha Deseni                                                Günlük Yaşam: Link Deseni7                                                                                   

 Kilim desenleri ile süslenmiş  
pelerin (Özaslan, 2001: 110). 

 
7 Fotoğraflar: İbrahim Ali İleri ve Esra Hosny 

Renkli kumaşların birbirine 
eklenmesiyle elde edilen iki yastık 
ile bir tane fon kumaşıyla buluş-
maya hazır bir çiçek deseni 

Renkli kumaşlarla yapılmış 
kırkyama yatak örtüsü 
(Özaslan, 2001: 158). 

Aplike işi bebek yorganı 
(Özaslan, 2001: 173). 



 



 

                                                                     

 

DRAGAŞ OPOLA-PLAYNİK KÖYÜ MEZARLIĞINDAKI OS-
MANLI MEZAR TAŞLARI HAKKINDA 

 
Mediha FİŞEKÇİ* 

 
Giriş 
Türk mezar taşları, tarihimizin en sessiz şahitleridir. Mezar 

taşlarımız, mimari varlıklarımız içerisinde bir dünya mirasıdır. Türkler 
tarih sahnesinde var olduklarından beri mezar taşlarına çok önem 
vermişlerdir. Mezar yerleri kaybolmasın diye bunlara belli işaretler 
koymuşlardır. Bu işaretleri zaman içerisinde amaçlarına yönelik ola-
rak kullanmışlardır. Mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve dönemin 
inançlarının, sanat geleneklerinin, iktisadi ve sosyal şartlarının ortak 
ürünüdür. Ayrıca mezar taşları, eski Türk şehirlerinin geçmişine şahit-
lik eden birer belge niteliğindedir. Kitabelerinde yer alan bilgilerin 
yanı sıra süsleme özellikleri açısından da büyük önem teşkil eden 
mezar taşları, gün geçtikçe çeşitli faktörlerden dolayı yok olmaktadır. 
Bilinçli çalışmalar sonucunda, mezar taşları günümüze ulaşan birer 
kaynak niteliğindedir. Bu çalışmada; üzerine çok sınırlı araştırma 
yapılan Dragaş-Opola-Planik köyü’nde bulunan, eski terk edilmiş 
mezarlığındaki bir grup mezar taşının incelenip kayıt Altına alınması 
öncelikli amacımızdır. 

Planik köyü eski mezarlığında bulunan baş taşlarının tamamı top-
rak mezar tipindedir. Bunların dışında özellikle hazirelerde ve eski 
mezarlıklardaki toprak mezarların aslında zamanla toprak Altında 
kalmış çerçeveli mezarlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iyi işçiliğe 
sahip mezar taşlarını çerçeveli mezarlar kadar sağlam olmayan, top-
rağa doğrudan dikme, çok mantıklı bir tercih değildir. Bunlarda ger-
çek durum ancak bir kazı yapıldığında ortaya çıkacaktır.  

Planik köyü mezarlığında 9 kitabeli mezar taşı bulunmaktadır. 
Bunlardan 8’i erkek, 1’i kadın mezar taşıdır. En erkeni 1691, en geçi 
ise 1895 tarihine aittir. 

 

 
* Şarkiyatçı, Qendra Rajonale per Trashegimise Kulturore - QRTK -  (Tarihi Eder- 
  leri Koruma Kurumu), Prizren. 
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Genel Olarak Mezar Taşlarındaki Kitabelerin Konuları: 

 
Kitabe Girizgâhları (başlangıç), İnsanlara Uyarı, Ölüm Haberi, 

Sebep Bildirme, Allah’tan Dilek, İnsanlardan İstek, Fatiha İsteği gibi 
7 başlık altında gösterilmiştir. Çalışmamızda kitabe metinleri konula-
rına göre; Kitabe Girizgâhları ve İnsanlardan İstek, Fatiha İsteği gibi 2 
başlık altında tasnif edilmiştir. 

 
I. Kitabe Girizgâhları 
 

Çalışmadaki mezar taşlarında başlangıç ya da yakarış ifadesi ola-
rak 4’ünde Huve’l Baki rastlanmaktadır. 5 taşta ise girizgâh ifadesi 
kullanılmamıştır. Bunlardan 4’ünde kullanılan girizgâh aynıdır, Huve 
l-Bâkî ibaresi geçmektedir. Geri kalan beş örnekte ise herhangi bir 
başlangıc ifadesi kulanılmamıştır. 

 
II. Fatiha İsteği 
 

Kitabe metninin sonunda tarihten önce yer alan ve mezar taşı kita-
besini okuyan kişiyi ölünün ruhu için Fatiha okumaya davet eden bö-
lümdür, 9 kitabede farklı kalıpla ifade edilmiştir.  

Fatiha isteme ifadesinde “Ruhiyçün elFatiha” kalıbı 3 örnekte ilk 
sırada yer almakta, onu 2 örnekle “Ruhuna Fatiha” izlemektedir. Ar-
dından 1 örnekte sadece ‘’Ruhuna’’1 örnekte El Fatiha,1 örnekte Ru-
hiyçün,1 örnekte de Ruhuna el Fatiha kalıbı ifade etmiştir. 

 
III. Dua İsteği 

 
Dua ifadesi olarak erkek baş taşlarının 4’ünde El merhum, 3’ünde 

El merhum El mağfur, 1 kadın baş taşındada El merhume, 1’inde ise 

 
Yüzyıl 

 

 
    XVII 

 
    XVIII 

 
   XIX 

 
     Tam olarak                                   
   okunamayan 

 
 
Sayı 
 
 

 
                
1 

 
 
1 

 
                 

      7 

 
           
    0 
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hiç ibare bulunmaktadır. Bu çalışmada sadece bi erkek mezar taşında 
muhtar unvanı yer almaktadır.1 (Res. No.2) 

 
Fotoğraf 1 
 
Kime ait olduğu:  
Züber’in oğlu İbrahim 
Yeri: Planik köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1204 hicri / 1789 miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik: Mermer / 
Zemin oyma 
Ölçüsü: 88x34, kalınlık 6 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Ortadan kırıktır 

Kitabenin okunuşu:  
Sene 1204 hicri / 1789 miladi 
                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz geniş-lemekte ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyum bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırıl-
maktadır. Kavuğun özelliği, yanlarının kabarık olması ve aşağıya doğ-
ru inmesidir. Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Savaşlarda büyük 
yararlıkları görülürdü. Bu kavukları savaşlarda büyük yararı dokunan 
kara yeniçerileri, serdengeçtiler, denizlevendleri ve dalkılıçlar kullan-
mıştır.2 Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 satır olarak oluş-
turulmuştur. Kitabenin üst bölümünde her iki yana simetrik olarak kuş 
motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 22x16 cm’dir. Bu kitabedeki 

 
1 Botues: Mediha Fishekqiu nga Qendra Rajonale për Trashëgimisë Kulturore - 

QRTK- Pz 
 

El- merhum 
İbrahim bin  
Züber ruhiçün 
El Fatiha                                                                                          



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

62  

konular: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir 
(Fishekqiu, 93). 

 
Fotoğraf 2 
 
Kime ait olduğu:  
İsmail’in oğlu Muhtar Kaya 
Yeri: Planik köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Muhtar 
Tarihi: 1296 hicri /  
1878 miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malz. ve Teknik: Mermer / 
Zemin oyma 
Ölçüsü: 97x36, kalınlık 5 cm 
Yazı Türü: sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 

Kitabenin okunuşu:  
Fatiha sene 1296 hicri / 
1878 miladi                                                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış kısaca bir boyun bölümünün üzerine 
sarık şeklinde başlık yerleştirilmiştir. Yatay şeritli sarılan sarık yanlara 
doğru şişirilmiş, başlığın yarısına kadar sarılmıştır. Bu tip sarıkları 
devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı işlerini meslek 
edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 4 satır-
dan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde sağ ve sol yanlarda simet-
rik olarak kuş motifleri, kitabenin kenarları ve alt kısmı zikzak geo-
metrik desenlerle çevrelenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 31x19 cm’dir. 
Kitabedeki konular: Merhumun adı soyadı, baba adı, Fatiha isteği ve 
ölüm tarihidir (Meriç, 1936: 141-212). 

 

Hüve’l Bak’i 
El- merhum El -mağrum 
Muhtar Kaya bin Ismail 
Ruhuna   
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konular: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir 
(Fishekqiu, 93). 

 
Fotoğraf 2 
 
Kime ait olduğu:  
İsmail’in oğlu Muhtar Kaya 
Yeri: Planik köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Muhtar 
Tarihi: 1296 hicri /  
1878 miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malz. ve Teknik: Mermer / 
Zemin oyma 
Ölçüsü: 97x36, kalınlık 5 cm 
Yazı Türü: sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 

Kitabenin okunuşu:  
Fatiha sene 1296 hicri / 
1878 miladi                                                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış kısaca bir boyun bölümünün üzerine 
sarık şeklinde başlık yerleştirilmiştir. Yatay şeritli sarılan sarık yanlara 
doğru şişirilmiş, başlığın yarısına kadar sarılmıştır. Bu tip sarıkları 
devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı işlerini meslek 
edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 4 satır-
dan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde sağ ve sol yanlarda simet-
rik olarak kuş motifleri, kitabenin kenarları ve alt kısmı zikzak geo-
metrik desenlerle çevrelenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 31x19 cm’dir. 
Kitabedeki konular: Merhumun adı soyadı, baba adı, Fatiha isteği ve 
ölüm tarihidir (Meriç, 1936: 141-212). 

 

Hüve’l Bak’i 
El- merhum El -mağrum 
Muhtar Kaya bin Ismail 
Ruhuna   
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Fotoğraf 3 
 
Kime ait olduğu:  
Züber’in oğlu İslam 
Yeri: Planik köyü mezar-
lığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1290 hicri / 
1878 miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi 
dikdörtgen yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 56x31,  
kalınlık, 6 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Baş 
kısmı kırıktır 

Kitabenin okunuşu 
Fatiha sene 1290/ 
1878 miladi                                                                                       
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış kısaca bir boyun bölümünün üzerine 
olması gereken baş bölümü eksiktir. Zemin ve oyma tekniğinde hazır-
lanan kitabe, sülüs hatlı 5 satır ve satırlar arası cetveli olarak oluştu-
rulmuştur. Kitabenin üst bölümünde sağ ve sol yanlarda simetrik ola-
rak kuş motifleri vardır. Kitabenin kenarları ise sade bırakılmıştır. Ki-
tabenin alan ölçüsü 22x16 cm’dir. Kitabedeki konular: Merhumun adı, 
baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Çal, 2007: 295-384). 

 
 
 
 
 

 
Hüve’l Bak’i 
İslam 
Bin Züber 
Ruhiçün   
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Fotoğraf 4 
 
Kime ait olduğu:  
İbrahim’in oğlu Receb 
Yeri: Planik köyü mezar-
lığı 
Türü: Erkek baş  
şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1313 hicri / 1895 
miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi 
dikdörtgen yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 75x31,  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı kırıktır 
 

Kitabenin okunuşu 
Sene 1313 / 1895 miladi                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 
bir boyun bölümünün ardından olması gereken baş bölümü eksiktir. 
Zemin ve oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, sülüs hatlı 6 satır ve sa-
tırlar arası cetveli olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde 
her iki yana simetrik olarak kuş motifi işlenmiştir. Kitabenin alan öl-
çüsü 55x23 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı,  
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 

 
 
 
 

Hüve’l Bak’i 
El- merhum el mağfur 
Recep bin İbrahim 
Ruhiçün 
El Fatiha                                                                                          
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Fotoğraf 4 
 
Kime ait olduğu:  
İbrahim’in oğlu Receb 
Yeri: Planik köyü mezar-
lığı 
Türü: Erkek baş  
şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1313 hicri / 1895 
miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi 
dikdörtgen yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 75x31,  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı kırıktır 
 

Kitabenin okunuşu 
Sene 1313 / 1895 miladi                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 
bir boyun bölümünün ardından olması gereken baş bölümü eksiktir. 
Zemin ve oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, sülüs hatlı 6 satır ve sa-
tırlar arası cetveli olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde 
her iki yana simetrik olarak kuş motifi işlenmiştir. Kitabenin alan öl-
çüsü 55x23 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı,  
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 

 
 
 
 

Hüve’l Bak’i 
El- merhum el mağfur 
Recep bin İbrahim 
Ruhiçün 
El Fatiha                                                                                          
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Fotoğraf 5 
 
Kime ait olduğu:  
Halil’in kızı Emine 
Yeri: Planik köyü 
 mezarlığı 
Türü: Kadın baş  
şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1103 hicri / 
1691 miladi 
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 65x26,  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: 
Sağlam 
 

Kitabenin okunuşu: 
El Fatiha sene 1103 
hicri /1691 miladi                                                                                       
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış zemin ve oyma tekniğinde hazırlanan 
kitabe, sülüs hatlı 4 satırdan oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümün-
de sağ ve sol yanlarda simetrik olarak S şekilleri orta bölümünde ise 
güneş motifi yer almaktadır. Kitabenin kenarları sade bırakılmıştır. 
Kitabenin alan ölçüsü 30x26 cm’dir. Kitabedeki konular: Merhumun 
adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir.2 

 
2 Başucu taşlarında verilen yükseklik değerleri taşın toprak üzerinde görülen 

mevcut hâlini vermekte olup toprağın altındaki bölüm ölçüye dâhil edilmemiştir. 
 

El merhume  
Emine binti 
Halil ruhiçün   
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Fotoğraf 6 
 
Kime ait olduğu: 
Hamze’nin oğlu  
Abdülhalim 
Yeri: Planik köyü 
mezarlığı 
Türü: Erkek baş  
şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1308 hicri /  
1890 miladi 
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli 
Malz. ve Teknik: 
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 72x29,  
kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: 
Sağlam 
Kitabenin okunuşu 
El- merhum 
Abdülhalim 
Bin Hamze 
Ruhuna 
El Fatiha                                                                                          
Sene 1308 hicri / 1890 miladi  
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 
bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Mahmudi fesle sonlandı-
rılmaktadır. Bu fesler ilk defa II. Mahmud zamanında giyilmeye baş-
lamıştır. Fas’tan getirilmiş ve kırmızı keçeden yapılmıştır. Alt kısmı 
ve üst kısmı aynı genişliktedir. Zemin ve oyma tekniğinde hazırlanan 
kitabe, sülüs hatlı 6 satır ve üçüncü satır ile dördüncü satır arası cetve-
li olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde her iki yana simet-
rik olarak kuş motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 38x18 cm’dir. 
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Fotoğraf 6 
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El Fatiha                                                                                          
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Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 
bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Mahmudi fesle sonlandı-
rılmaktadır. Bu fesler ilk defa II. Mahmud zamanında giyilmeye baş-
lamıştır. Fas’tan getirilmiş ve kırmızı keçeden yapılmıştır. Alt kısmı 
ve üst kısmı aynı genişliktedir. Zemin ve oyma tekniğinde hazırlanan 
kitabe, sülüs hatlı 6 satır ve üçüncü satır ile dördüncü satır arası cetve-
li olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde her iki yana simet-
rik olarak kuş motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 38x18 cm’dir. 
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Bu kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve 
ölüm tarihidir. 

 
Fotoğraf 7 
 
Kime ait olduğu: Şaba-
nın’nın oğlu Abdülkerim 
Yeri: Planik köyü  
mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1297 hicri /  
1878 miladi 
Formu: Baş taşı gövdesi 
dikdörtgen yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 65x29 ,  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı kırıktır 
Kitabenin okunuşu 
 
Hüve’l Bak’i 
El merhum el mağfur 
Abdülkerim bin 
Şaban ruhiçün   
El Fatiha sene 1297 hicri 
/1879 miladi  
                                                                                      
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış zemin ve oyma tekniğinde hazırlanan 
kitabe, sülüs hatlı 5 satırdan oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümün-
de sağ ve sol yanlarda simetrik olarak kuş motifleri işlenmiştir. Kita-
benin kenarları ise geometrik desenlerle süslenmiştir. Kitabenin alan 
ölçüsü 43x19 cm’dir. Kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Kaleşi, 1991: 40). 
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Fotoğraf 8 
 
Kime ait olduğu:  
Bilal’in oğlu Kahraman 
Yeri: Planik köyü 
mezarlığı 
Türü: Erkek baş  
şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1298 hicri/  
1880 miladi 
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 55x24,  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı kırıktır 
Kitabenin okunuşu 
 
El- merhum 
Kahraman bin 
Bilal ruhuna Fatiha                                                                                          
Sene 1298 hicri/1880 
miladi 
                                                                                       
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Boyun ve baş kısmı eksiktir. Ze-
min ve oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, sülüs hatlı 5 satır olarak 
oluşturulmuştur. Boynun alt kısmı zikzak motiflerle işlenmiştir. Kita-
benin alan ölçüsü 32x14 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Merhumun 
adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Fişekçi, 2013). 
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Fotoğraf 8 
 
Kime ait olduğu:  
Bilal’in oğlu Kahraman 
Yeri: Planik köyü 
mezarlığı 
Türü: Erkek baş  
şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1298 hicri/  
1880 miladi 
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 55x24,  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı kırıktır 
Kitabenin okunuşu 
 
El- merhum 
Kahraman bin 
Bilal ruhuna Fatiha                                                                                          
Sene 1298 hicri/1880 
miladi 
                                                                                       
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Boyun ve baş kısmı eksiktir. Ze-
min ve oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, sülüs hatlı 5 satır olarak 
oluşturulmuştur. Boynun alt kısmı zikzak motiflerle işlenmiştir. Kita-
benin alan ölçüsü 32x14 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Merhumun 
adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Fişekçi, 2013). 
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Fotoğraf 9 
 
Kime ait olduğu:  
Salim’in oğlu Ümer 
Yeri: Planik köyü  
mezarlığı 
Türü: Erkek  
baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1309 hicri /  
1891 miladi 
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malz. ve Teknik:  
Mermer / Zemin oyma 
Ölçüsü: 75x18 ,  
kalınlık, 4cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı kırıktır 
Kitabenin okunuşu 
El merhum  
Ömer bin 
Salim ruhuna   
Sene 1309 hicri/1891   
miladi 
                                                                                       
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 
içbükey kavisli bir boyum bölümünün ardından ulaşılan fes şeklindeki 
bir başlıkla sonlanmaktadır. Hamidi kalıplı fesin alt çapı üst çapından 
daha geniştir ve sol tarafında püskül yer almaktadır. Kitabe çerçeve 
içinde sülüs hat ile 4 mısradan oluşturulmuştur. Kitabenin hemen üs-
tünde sağ ve sol yanlarda simetrik olarak kuş motifleri kabartma yön-
temiyle işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 35x18 cm’dir. Kitabedeki 
konular:  Merhumun adı,  baba adı,  insanlardan istek ve ölüm tarihi-
dir. 
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Sonuç 
 
Bu araştırmanın sonunda Planik mezarlığının farkına varılması ve 

bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması nesiller arası başın 
kurulması açısından oldukça önem arz etmektedir. Planik mezarlığın-
da incelenen kitabeli mezar taşlarının sekizi (R.1, R.2, R.3, R4, R.6, 
R.7, R.8, R.9) erkeklere biri ise kadına aittir (R.5). Plajnik mezarlığın-
da var olan mezarların sadece baş taşları bulunmaktadır. Zaman içeris-
inde bu mezarlıkta bir arkeolojik kazının yapılması arz olunmaktadır. 
Dokuz başlıklı örneğimizden beşinin başlıkları mevcuttur, dördünün 
ise başlıkları bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Planik köyünün sosyal ve kültürel geçmişine ışık 
tutan, içerikleri ile her biri birer dil, edebiyat ve sanat harikası olan bu 
eserlerin gerek biçim gerekse kompozisyon özellikleri açısından dö-
nemlerinin yaygın form, bezeme anlayış ve geleneğinin paralelinde bir 
düzenlemeye sahip oldukları görülmektedir.  

 
KAYNAKÇA 

 
Acun, H. (2005). Tüm Yönleri İle Çapanoğulları ve Eserleri, Ankara. 
 
Arslan, A. (2006), Edirne Üç Şerefeli Camii Haziresi Mezar Taşları, G.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
 
Barışta, Ö. (1997). Eyüp Sultan’dan Bazı Çocuk Mezar Taşları”, I. Eyüp Sul-
tan Sempozyumu, Tebliğler, İstanbul, s. 172-180. 
 
Çal, H. Ve İltar, G. (2011). Giresun İli Osmanlı Mezar Taşları, Giresun 
Valiliği Yayınları, Ankara. 
 
Çal, H., (2007). “Göynük (Bolu) Şehri Türk Mezar Taşları”, Vakıflar Dergisi, 
S.XXX, Ankara, S.295-383.  
 
Doğanay, A. (2004). “Türklerde Ahiret İnancının Mezar Yapı ve 
Bezemelerine Tesiri”, Sanat Ve Bilimleri Dergisi, 1(1), s. 127-140. 
 
Erdem, T. (2009). Akhisar Ulu Camii ve Paşa Camii Hazirelerindeki Mezar-
taşları. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 
 
Fishekqiu. M. (2017). Gurët Mbivarror Në Kompleksin E Teqës Sinani Në 
Prizren, Ministria Për Kulturë, Rini Dhe Sport. 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

70  

Sonuç 
 
Bu araştırmanın sonunda Planik mezarlığının farkına varılması ve 

bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması nesiller arası başın 
kurulması açısından oldukça önem arz etmektedir. Planik mezarlığın-
da incelenen kitabeli mezar taşlarının sekizi (R.1, R.2, R.3, R4, R.6, 
R.7, R.8, R.9) erkeklere biri ise kadına aittir (R.5). Plajnik mezarlığın-
da var olan mezarların sadece baş taşları bulunmaktadır. Zaman içeris-
inde bu mezarlıkta bir arkeolojik kazının yapılması arz olunmaktadır. 
Dokuz başlıklı örneğimizden beşinin başlıkları mevcuttur, dördünün 
ise başlıkları bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Planik köyünün sosyal ve kültürel geçmişine ışık 
tutan, içerikleri ile her biri birer dil, edebiyat ve sanat harikası olan bu 
eserlerin gerek biçim gerekse kompozisyon özellikleri açısından dö-
nemlerinin yaygın form, bezeme anlayış ve geleneğinin paralelinde bir 
düzenlemeye sahip oldukları görülmektedir.  

 
KAYNAKÇA 

 
Acun, H. (2005). Tüm Yönleri İle Çapanoğulları ve Eserleri, Ankara. 
 
Arslan, A. (2006), Edirne Üç Şerefeli Camii Haziresi Mezar Taşları, G.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
 
Barışta, Ö. (1997). Eyüp Sultan’dan Bazı Çocuk Mezar Taşları”, I. Eyüp Sul-
tan Sempozyumu, Tebliğler, İstanbul, s. 172-180. 
 
Çal, H. Ve İltar, G. (2011). Giresun İli Osmanlı Mezar Taşları, Giresun 
Valiliği Yayınları, Ankara. 
 
Çal, H., (2007). “Göynük (Bolu) Şehri Türk Mezar Taşları”, Vakıflar Dergisi, 
S.XXX, Ankara, S.295-383.  
 
Doğanay, A. (2004). “Türklerde Ahiret İnancının Mezar Yapı ve 
Bezemelerine Tesiri”, Sanat Ve Bilimleri Dergisi, 1(1), s. 127-140. 
 
Erdem, T. (2009). Akhisar Ulu Camii ve Paşa Camii Hazirelerindeki Mezar-
taşları. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 
 
Fishekqiu. M. (2017). Gurët Mbivarror Në Kompleksin E Teqës Sinani Në 
Prizren, Ministria Për Kulturë, Rini Dhe Sport. 
 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 

 

71 

Laqueur, H. P. (1997). Uve'l-Baki İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları Ve 
Mezar Taşları, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
 
Laqueur, H.P. (1997). Hüve’l Baki İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve 
Mezar Taşları, (Çev. S. Dilidüzgün), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 
 
Mujezınovıç, M. (1984). Natpisi Na Nadgrobnom Spomenıçima Suzi Çelebija 
İ Neharija U Prızrenu, Prılozi Za Orientalno Filologiu, Knjiga 12 İ 13, Sara-
jevo 1965, Nikoliç Miodrag, Prizren, Opştina Prizren. 
 
Mujezinoviç, M. (1956). İslamska Epigrafika Bosne I Hercegovine. Srajevo. 
Özkan, H. (2000). Erzincan ve Cevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdü-
ren Bezemeli Mezar Taşları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları En-
stitü Dergisi, 15, s. 31-47. 
 
Pektaş, K. (2001). Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Kültür Ba-
kanlığı Sanat Eserleri Yayınları, Ankara. 
 
Traljiç, S. (1940). Muslimanski Nadgrabni Spomeniici, Kalendar, Narodna 
Uzdanica. s. 192-210. 
 
Tunçel, G. (2010). “Üsküp Yahya Paşa Camii Haziresindeki Mezar Taşları”, 
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakultesi Dergisi, 50, 243-263. 
 
Tunçel, G. (2011). “Üsküp Yahya Paşa Camii Haziresindeki Mezartaşları”, 
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 50, s. 2, 
Ankara, S. 243-263. 
 
Yariş, S. (2018). Üsküdar Ayazma Camii Haziresindeki Mezar Taşları, s. 
197-249. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D İ L 
 

 L A N G U A G E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 

TÜRK DÜNYASI KİŞİ ADLARININ KARŞILAŞTIRMALI 
TASNİFİ 

 
Tuncer GÜLENSOY* 

 
      Türk kişi adlarının yayılma sahası, Türk coğrafyasının yayılma 
sahası kadar zengin ve çeşitlidir. Doğuda, Orta Asya’da yaşayan Ka-
zak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Karakalpak, Tıva, Hakas, Şor, 
Yenisey Kırgızları, Saha (Yakut), Sibir Tatarları, Kerey Kazakları; 
Kafkaslar’da yaşayan Azerbaycan, Nogay, Karaçay-Malkar, Ahıska; 
Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kırım Tatar, Mişer Tatar, Kazan Ta-
tar, Çuvaş; Karadeniz’in batısında yaşayan Gagauz Türkleri, Ro-
manya Türkleri, Balkan Türkleri, vb. Türkler yeni doğan kız ve erkek 
çocuklarına ad verirlerken mutlaka “AD TOYU” düzenlerler, yaşadık-
ları bölgede süregelen geleneksel törenlerle onlara ad verirler. 
      Aşağıdaki örneklerden de görüleceği üzere Türk dünyasının bütü-
nünde yeni doğan çocuklara verilen adlar birbirlerinden çok farklı 
olup çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Türklerin çeşitli coğrafyalarda, 
çeşitli kavimlerle komşu yaşamaları ya da çeşitli sebeplerle din de-
ğiştirmeleri, onların birbirlerinden farklı adlar almalarına neden ol-
muştur. Orta Asya’da yaşayan Kazak, Kırgız, Uygur Türklerinin adla-
rında görülen farklılıklar komşularının Çin, Moğol, Tibet, Rus olma-
sından dolayı bu komşu kavimlerin adlarından etkilenmişler; daha 
sonra da İslamiyeti kabul edip din değiştirmelerinden dolayı Arap ve 
Fars adlarını almaya başlamışlardır. 
      Çarlık ve Sovyet Rusyası hükmü Altında yaşayan Türk boylarının 
en fazla etkilendiği husus, ana dillerini ve ata adlarını kullanama-
malarıdır. Sovyetler döneminde Türklerin adlarının Slavlaşması ve so-
yadlarının sonuna (-ov, -(y)ev, -ova) gibi Slavca eklerin eklenmesi on-
ların Türklüklerinin unutturulması anlamına gelmektedir. 1960’lı yıl-
larda Bulgaristan’da yaşayan Türklerin adlarının zorla Bulgarlaş-tırıl-
ması, Batı Trakya’da (Yunanistan) yaşayan Türklerin “Türk soylu ol-
madıkları, Müslümanlaştırılmış Yunan halkı olduğu” iddiası da bu tür 
ad ve soyadı değiştirme ön hazırlığından başka bir şey değildir. 
      Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra, “öz Türkçe” kişi adlarını 
bırakarak Arap adlarını almaları ve Alâaddin, Selâhaddin, Bahaddin, 
Mustafa, Muhammet, Ahmet, Mehmet, Bekir, Ömer, Osman, Ali; Fa-
tıma (Fatma/Fadime), Aişe (Ayşe) vb. onlarcasını vermeleri Arapça 
adların “kutsal” sayılması sonucudur. Daha sonra İran’da devlet kuran 
Selçukluların Keykubat, Keykâvus, Keyhüsrev; Firdevs (=cennet), 

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara / Türkiye, t.gulensoy@gmail.com 
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Perviz, Asuman, Dürdane vb. Fars adlarını kullanmaları da aynı duy-
gunun sonucudur. 
        Son elli yıl içerinde Türkiye, Azerbaycan, Kırım Tatar, Kazan 
Tatar, Gagauz Türkleri arasında Eski Türk erkek ve kadın adlarının 
yeni doğan çocuklara verilmesi Türklük adına sevindiricidir. Özellikle 
Türk dünyasının ortak kutsal hayvanı olan “Kurt, Bozkurt, Börü, 
Kökbörü, Börteçine” ile Türk dünyasının ortak güçlü kuş adlarından 
olan “Kartal, Tuğrul/Turul, Togan/Doğan, Torumtay/Turumtay, Sun-
gur/Baysungur”; eski Türk büyüklerinden olan “Mete (-Han), Attila/ 
Atilla/Atila, Baybars, Aybars, Çinggis/Cengiz, Çağatay” gibi adların 
verilmesi Türk kişi adlarının güçlendirilmesi bakımından önemlidir. 
Son 30 yıl içerisinde doğan Türk kız çocuklarına da  “Asena, İsenbike, 
Gökçe, Gökçen, Işık, Işıl, Saygin, Sevgi, Bilge, Bilgin, Bengü, Meng-
gü, Tomris, Kanişay vb.” gibi öz Türkçe adlar verilmesi de önemlidir. 
 

Türk Çocuklarına Verilen Adların Sebepleri: 
 
        Türk dünyasında doğup büyüyerek yaşayan Türk çocuklarına 
(balalara) verilen adların bir sebebe dayandığı bilinmektedir: 
 
1) Eski Nesil Türk Tengriciliği Geleneğine Bağlı (Totem) Adları: 

Bozkurt, Kök Böri, Uku (=Baykuş), Turul/Tuğrul, Yilan, Ayu, 
Esperik, Omurtag, Turuntay/Torumtay, Togan, Akkuş, Kartal, 
Çurtan (=Turna Balığı), Bogday, Arpa... 

2) “Teofor” Allah Adları: Tengriberdi, Kudayberdi, Hüdaverdi, Allah-
verdi... 

3) Tanınmış Türk Büyüklerinin Adları: Mete (-Han), Attila, Çağatay, 
Baykara, Baybars, Aybars, Çinggis (/Çinggis / Cengiz)... 

4)  Çocuğun Doğduğu Yer: Etil, Attila, Altay, Yayla, Taştura, Bağdat 
Hatun... 

5) Çocuğun Erkek Olması Dileği: Ulbolsin / Ulbosin (< Oğul Bols-
Sun), Ultuwgan (=Oğul Doğan), Ulday, Uğil... 

6) Çocuk Doğduğu Zaman İlk Görülen Nesne Veya Kişi İle İlgili 
Adlar: Tuluy (=Ayna), Kazan, Tilençi (=Dilenci), Temüçin (=De-
mirci; Cinggis Kağan’ın Ilk Adı), Çerçi, Dögdörbay (Doktorbey), 
Candaralbek (=General Bey), Orus, Tatar… 

7) Çocuğun Doğduğumundan Sonraki Bir Olay: Ayaz, Tolun, Yağ-
mur, Duman, Aydoğa... 

8) Doğumdan Sonraki Gün, Ay, Bayram Adları: Noruz (=Nevruz), 
Yangot (=Yeni Ot), Adina (=Cuma), Salibeg, Salican, Ramazan, 
Bayram / Mayram… 
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verdi... 

3) Tanınmış Türk Büyüklerinin Adları: Mete (-Han), Attila, Çağatay, 
Baykara, Baybars, Aybars, Çinggis (/Çinggis / Cengiz)... 

4)  Çocuğun Doğduğu Yer: Etil, Attila, Altay, Yayla, Taştura, Bağdat 
Hatun... 

5) Çocuğun Erkek Olması Dileği: Ulbolsin / Ulbosin (< Oğul Bols-
Sun), Ultuwgan (=Oğul Doğan), Ulday, Uğil... 

6) Çocuk Doğduğu Zaman İlk Görülen Nesne Veya Kişi İle İlgili 
Adlar: Tuluy (=Ayna), Kazan, Tilençi (=Dilenci), Temüçin (=De-
mirci; Cinggis Kağan’ın Ilk Adı), Çerçi, Dögdörbay (Doktorbey), 
Candaralbek (=General Bey), Orus, Tatar… 

7) Çocuğun Doğduğumundan Sonraki Bir Olay: Ayaz, Tolun, Yağ-
mur, Duman, Aydoğa... 

8) Doğumdan Sonraki Gün, Ay, Bayram Adları: Noruz (=Nevruz), 
Yangot (=Yeni Ot), Adina (=Cuma), Salibeg, Salican, Ramazan, 
Bayram / Mayram… 
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9) Çeşitli Meslek Örgütlerinin Adları: Koyçi (=Koyun Çobanı), Bal-
taçi, Çoban, Sabançi, Urmançi, Egirçi, Subay, Çuraman, Çe-çen 
(-Bike, -Gol)... 

10) Bozkurt (Gökbörü) Sevgisi ile Verilen Adlar: Kurt, Kurtay, 
Bozkurt, Bayböri, Böri... 

11) Çocuk Uzun Ömürlü (Sağlıklı) Olsun Diye Verilen Adlar: Talan, 
Siksenbay, Tuksanbay, Yözyaşar, Tuguz (-Bay, -Bek), Tömen 
(Tümen), Tömenbay, Ölmes (=Ölmez), Ulan (< Ula- “Ömrü 
Uzun Olmak” -N “Ömrü Uzun Olsun)... 

12) İlk Çocuğu Ölenlerin 2. Çocukları Yaşasın Diye Verilen Adlar: 
Dursun (Tursun, Torsin), Torsinbike, Tuktaş, Tursin; Yaşasın... 

13) Kötü Ruhlar Korksun, Çocuğu Öldürmesin Diye Verilen Adlar: 
Kurt, Böri (-Bay), Kaşkar, Bayböri, Yolbars, Kaplanbek, Arslan, 
Arslanbike, Taybike, Taybek, Kiş, Kunduz... 

14) Hor Görülen Hayvan Adları: Köpek, Barak, Nogay… 
15) Kötü Anlamlı Adlar Verilince Azrail Ondan Uzak Dursun Diye 

Verilen Adlar: Karaköçik, Bayköçik, Barak (=Tüylü Köpek), Nu-
gaybike (-Bek), Nogay... 

16) Çocuğun Sevilmediğini Gösteren Adlar: İtködön, Murdar, İtbok, 
Beldenbok, Sank... 

17) Çocuk Cesur, Kahraman, Bahadır Olsun Diye Verilen Adlar: 
Baysunkar, Baysungur, Baylas, Börkis, Kozgin (=Kuzgun), La-
çin, Baykuş, Ştorumtay... 

18) Çocuk Güçlü, Zengin Olsun Diye Verilen Adlar: Törebay, Uraz-
bek, Agiş, Tukbars (-Bay, -Bike), Baysal, Kotluguga (-Bek, 
Bökeş, Gerey)… 

19) Kız Çocuğu Güzel Olsun Diye Verilen Adlar: Karligaç (=Kır-
langıç), Karligaçbike (-Silu), Kügerçin (=Güvercin), Sandugaç 
(=Bülbül)... 

20) Erkek Çocuklara Verilen Kız Adları: Karakiz, Kurtka, Bike... 
21) Çocuk Dürüst, Ahlaklı, İyi Huylu Olsun Diye Verilen Adlar: 

Arubike, Bayan, Tiniçbay, İnci, İncisilu, Yahşibay (-Bike, Ggil-
di), Akçura (-Yiğit). Çocuk Bilgili, Akıllı Olsun Diye Verilen 
Adlar: Bilgar (=Bilge Er), Ötkür, Bilge, Bilgin, Âlim... 

22) İyi Karakterli Olması İçin Verilen Adlar: Tinibek, Canibek, Bi-
lir, Alper... 

23) Doğadaki Değerli Varlık ve Kıymetli Maden Adları: Altan, Al-
tın, Kömiş (=Gümüş), Ballibay, İnciçiçek, Tatlısılu, Küzbay  (-
Bey), Elmas… 

24) Çocuğu Nazardan Korumak İçin Verilen Adlar: Süpürge, Samsak 
(=Sarımsak), Palta (=Balta)... 

25) Çiçek Adları: Gül, Papatya, Orkide, Yasemin, Fulya, Gelincik... 
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26) Bitki Adları: Karpuz, Kabak, Torsuk, Süyrük, Selvi, Kiraz... 
27) Ay-Güneş ile İlgili Adlar: Ayhan, Aydoğan, Aybike, Aysılu, Aysel, 

Aydın, Aybek, Aydana, Aygerim, Aybiyke, Aybala, Aytuvgan, 
Aytöre, Güneş... 

28) Tan Zamanı Doğan Çocuklara Verilen Adlar: Taner, Tansel... 
29) Yer, Su (Nehir, Irmak, Göl, Deniz) Adları: Aras, Meriç, Dicle, Firat, 

Tuna, Hazar, Aral, Baykal... 
30) Moğolca Kökenli Adlar: Çinggis (Cengiz), Cebe (=Sağlam; Zırh), 

Cebesoy; Celasun/Cilasun (=Gürbüz, Genç; Yiğit, Bahadır), Erci-
lasun; Hülagu (Doğrusu: Hülegü = Kula Tüylü At), Mergen 
(=Usta); Noyan (=Bey, Başkomutan); Ögeday/Ögedey (=Çok 
Akıllı, Bilgili); Bahadir (=Yiğit, Kahraman)/Batur/Batir 

31) Bunlardan başka, bazı Türk boylarında “Çocuğun Söylediği İlk Söz”, 
“Ekin Biçme Zamanı”, “İlk Doğan Çocuk Olması”, “2. Doğan 
Çocuk Olması”, “3. Doğan Çocuk Olması”, “Ortanca Çocuk Ol-
ması”, “6. Çocuk Olması: Altiş”, “8. Çocuk Olması: Sigizek”, “9. 
Çocuk Olması: Tuguz, Tugizbek(-Bike) gibi adlar da verilmek-
tedir. 

* * * 
 

Türk Kavimlerinde Kişi Adları: 
 

Ahıska Türkleri Adları: Aylin, Aydan, Atbek, Bahadir, Balabek, 
Çiğdem, Demir, Ece, Erdal, Erol, Ertuğrul, Olcay, Özlem, Tugay, 
Sevim. 

Azerbaycan Türkleri Erkek Adları: İlkar, Korkmaz, Elhan,  Elşen, 
Sevinc, Daşkin, Ceyhun, Toğril (Heyder, Habib, Yadigar, Rahil, 
Etibar, Mubariz, Cebrayil, Afgan, Teyyub, Ramil, Necefali, Ram-
ses, Anar, Eziz, Refail, Behruz, Sahib, İlham,  Şamil, Mehman, 
Revan, Tehran. 

Azerbaycan Türkleri Kadın Adları: Nargis, Durdane, Nurida, Vüsa-
le, Merziyye, Asiman, İlahe, Nariye, Günel, Kemale, Şelale, Asi-
man, Nargiz, Kızılgül, Aynura, Nigora, Gatiba, Perviz, Esmira, 
Zamira, Elza, Melahet. 

Hakas Adları: Aday “köpek türü”, Alas “ağaçkakan”, Küske “fare”, 
Tülgü “tilki”, Çama “dağ sarımsağı”, Çibek “İpek”, Çüstük 
“yüzük”, İzirga “küpe”. 

Karakalpak Erkek Adları: Arıslan, Ayböke, Akböke, Appak, Ay-
parça, Aysarı, Aysuluw, Esen, Karaköz, Tilewbiyke, Toksuluv, 
Ulbolsun/Ulbosin (=oğul olsun), Ultuwgan   (oğul doğan), Ulday, 
Tilek, Şağatay (Çağatay), Tursin, Kuwaniş (=Kivanç), Genjebay, 
Begim/Begüm;  
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Hakas Adları: Aday “köpek türü”, Alas “ağaçkakan”, Küske “fare”, 
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Karakalpak Erkek Adları: Arıslan, Ayböke, Akböke, Appak, Ay-
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Karakalpak Kadın Adları: Altın, Arpak, Jangil, Jibek (=İpek), 
Kümiş, Sirğa (=küpe), Tohta, Uğil. 

Kazak Adları: Aydın, Aybek, Aydana, Aynur, Aygerim, Aybiyke, 
Aybala, Aytuvgan, Aytöre, Süyindik, Sagindik, Satilgan, Tok-
tamiş, Tilek, Tilemiş, Tölegen, Tölemiş, Ötemiş, Temiür, Temir-
lan (=delikanlı), Ulbolsin (=oğul olsun), Kurtgeldi, Kurt-bak, Ja-
sar (=yaşar), Güljanat (=gül cennet), Lazzat (=lezzet), Turğan. 

Kazan Tatar Türkleri Erkek-Kadın Adları: Altın, Arslan, Attila, 
Bahadir, Barçın, Çağatay, Çingiz, Kurt, Kutli, Kutlik, Kuyaş 
(=Güneş), Küçik, Kümiş, Kaçmas, Kaldı, Kalmiş, Kanak (=Kay-
mak), Kaplan, Kazan, Kılıç, Ruslan (=Arslan), Satış, Tuman, 
Turgin, Tursin, Tilek, Timir, Tang, Tangatmiş, Taniş, Tugan, Tu-
kay, Tuktamiş, Turay, Turgay; Agabay, Agahan, Agiş, Akarslan, 
Akbars, Akbatir, Akbuga, Akbulu, Akçulpan, Atabay, Aybars, 
Kabanbek(-Bay), İliçarslan, Kılıçbay, Kızılbay, Kurtay, Saribuga, 
Karaarslan (-Bars,  -Batır, -Bulut, -Çeç, -Çura, -Timir,  -Han), 
Kutlubuga... 

Kırgız Erkek-Kadın Adları: Bilge, Bogen (=Kabaran Nehir), 
Böcök/Böcü (=Bıldırcın), Burul (=İncel, Endamlı Ol), Bübü 
(=Şaman), Cengibek, (=Yeni Bey), Cıldız (=Yıldız), Cimingek 
(=Güleç), Çalpan/Çolpan/Çolpon (=Venüs, Çoban Yıldızı), Çeçe 
(=Anne), Çöçö (=Civciv), Çöçül (=Söğüt Ağacının Kabuğundan 
Yapılmış Düdük), Çüçül (=Körpe, Tomurcuk),  Kizcibek (=İpek 
Kız), Kanişay (=Manas Destanındaki Kadın Adı), Kadirali, Sali-
can, Abaş (=Çilli, Sarı Saçlı ve Açık Göz Renkli), Agambuga 
(=Sevgili Erkek Geyik), Altınay, Altınçeç (=Altın Petek), Altımış 
(=Babanın Çocuğu Doğduğu Zamandaki Yaşı, 60), Aycüce/ 
Aycücü (1. Kuş Yavrusu; 2) Tomurcuk), Aykız, Aysulu (=Ay 
Gibi Güzel Kız), Aysun (=Ay Gibi Işıltılı), Bakay (=Endamlı), 
Barış (=1. Yolculuk; 2. Yürüyüş)... 

Kırım Türkleri Erkek-Kadın Adları: Kırım Türklerinin çocuklarına 
verilen adLarın büyük çoğunluğu Arap ve Fars kaynaklıdır: Türk-
çe olanları çok azdır: Bektaş (= Taş Kadar Sert), Bektemir (= 
Demir Kadar Sert), Temir (=Demir); Abibulla (=Allah’ın Sevdiği 
Kul), Ablalim(=Her Şeyi Bilen), Adil, Ayedin (=İnanç Çiçeği), 
Ayder (<Haydar “Arslan”), Amet(=Yüce), Velican (=Gönüle 
Yakın), Vildan (=Çocuk), Cemil (=Güzel), Zenur (=Işıltılı), Me-
cit (=Şanlı), Mansur (=Muzaffer), Osman (= Kuvvetli), Loğ-man 
(=Lokman Hekim Adı)... 

Özbek Türkleri Erkek Kadın Adları: Orzu (Arzu) (-Hon, -Beka, -
Bibi, -Nisa), Orzi (Arzu) (-Bek, -Jon, -Kul, -Lik; -Bibi, -Bonu, -
Gul, -Ninso, -Oy, -Pooshsha, -Xol), O’lmas (=Ölmez) “Ölmez, 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

80  

Ömrü Uzun Olaydı” (-Oy, -Xon, -Bibi, -Toy, -Xo’ja), Yashar 
(Yaşar) “Ömrü Uzun Olsun” (-Bek, -Boy, -Xo’ja); Hayot (=Ha-
yat) “Di-Rilik, Yaşasın, Berhayat Olsun” (-Bek, -Gul); Boybek 
(= Baybek) “Akıllı, Edepli;  Mümin”  (-Bo’lsin, -Bola, -Davlat, -
Qobil); Mitanboy (=Özbeklerin Mitan Uruğuna Mensup); Karo-
mon (=Karaman); Kuvamurod (=Kuva Murad; Kuva Şehrinde 
Doğsun); Pamir (=Pamir Dağının Adından); Mang’it (=Mangıt 
Uruğundan); Jaloyir(=Celayir Kasbilesine Mensup); Barlos 
(=Barlas Uruğundan); Olchin =Olçin Uruğundan); Kuyosh 
(=Kuyaş, Güneş); Sayyora (< Fars: Seyyâre); Parvin (=Pervin, 
Ülke Yıldızı Gibi Olsun); Cho’lpon (=Çolpan/Zühre Yıldızı; 
Işıklı, Yarkın); Zuhro (=Zühre Yıldızı Gibi Olsun); Anora 
(=Nurlu Kız); Norgo’zal (=Nurgüzel; “Vücudu Işıklı Kızıl Beni 
Olan Kız); Norqiz  (=Kızıl Benli Kız); Ortiq (=Artık) (-Ali, -Bibi, 
-Toj); Altınsaç (=Sarı Saçlı Kız); Kara-Saç (=Kara Saçlı Kız); 
Sariq (=Sarı Saçlı Kız); Sari (-Saç, -Han, -Jan, -Gul); Kök-Köz 
(Gök Gözlü Kız Olsun);Koraköz(=Kara Gözlü Olsun); Gul (=Gül 
Gibi Güzel Olsun); Bulbul (=Şirin Dilli Olsun); Gülsano 
(=Gülsena, Gül Gibi Güzel); Dilşod (=Dilşad; Bahtiyar, Şadan); 
Durkunay (=Slavletli, Salabetli Kız Olsun); Yoltemir (=Allah 
Ömrünü Versin); Taş (=Sert, Muhkem; Yaşasın) (-Hali, -Bek, -
Bay, -Böri, -Botir ‘=Batır’); Reyhon, Nargiz, Nasrin, Çinor, Nilu-
far, Lochin (=Laçin), Böri, Aslon, Kabutar (=Kebuter), Yol-bors, 
Kaklik, Koçkor (=Koçkar, Koçkorok); Kumri (=Kumru), Koplon 
(=Kaplan), Kulunbay, Bozor (=Pazar), Jumagul (=Cuma-gül), 
Navroz (=Nevruz), Arslon (=Arslan), Rano (=Kızıl Gül), Anor 
(=Vücudunda Kızıl Ben Ile Doğan Kız)... 

Tuva Erkek-Kadın Adları: Kökkis (=Gökkız), Karakıs, Sildis 
(=Yıldız), Şuru (=Güzel), Çeçekmaa, Anay (=Kuzu). Şor Erkek-
Kadın Adları: Talat (=Deniz), Karligaş (=Kırlangıç), Kuu (=Ku-
ğu), Anis, Aruk, Astaançi, Astam, Kokan, Oudun, Oçan, Sanaan, 
Sodan, Tolay (=Deniz < Talay), Tordan, Tottoluş, Atlas (Kadın 
Adı), Manu (Kadın Adı), Amas... 

Saha (Yakut) Erkek-Kadın Adları: Bayan, Bayanay, Bootor, Ber-
gen, Darhan, Dolun, Kuday, Kunay, Saydam, Sargın, Tuluy, 
Uran, Erkin... 

Türkmenistan Türkleri Erkek-Kadın Adları: Aybar, Aydemir  
(Doğan, Diner/-Kut/-Taç/-Tekin/-Han), Akın, Alkan, Alpay, Ata,  
Atakan, Atalay, Ataman, Atik, Atilla, Aşkin, Baykal, Bayram, 
Bahadir, Bilen, Bilgin, Birsoy, Cengiz, Demir, Deniz, Dinçer, 
Doğan,  Duran, Durmuş, Dursun, Elver, Ergin, Ergun, Ergün, Er-
dal, Erdinç, Erdoğan, Erkan, Erkin, Erut, İlker, İlter, İlhan, Ka-
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ÖZET 
Kosova’da son yıllarda yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi gittikçe 
önem kazanan ve her geçen gün ilginin arttığı alanlardan biridir. Priz-
ren’in Jupa yöresi Boşnak okullarında Yunus Emre Enstitüsü iş birli-
ğiyle 6-9. sınıflarında yabancı dil olarak Türkçe kursları yürütül-
mektedir. Araştırmamızın amacı Kosova örneğinden yola çıkarak 
Boşnak öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde yapılan 
genel yazım hatalarını tespit edip, nedenlerini inceleyerek önünde var-
sa eksiklikler ile gelişmeye açık alanların tespit edilmesi ve bu yolla 
yabancı dil öğretim sürecine uyarlanması konusunda veri temin et-
mektir. Araştırmamızın verileri, dikte yöntemiyle ve öğrencilerden 
kâğıda yazması biçimiyle toplanmış, ödevler metin incelemesi yönte-
miyle analiz edilmiştir. Yabancı dil öğretiminde kullanılmakta olan 
karma inceleme metodolojilerinden de faydalanılmıştır. Araştırmamız 
neticesinde öğrencilerin yazım hatalarının fonetik ve morfolojik nite-
likte olduğu, Türkçeye kıyasla Boşnakçanın kendine özgü gramer 
farklılıkları, öğrencilerin genel başarısı ve öğrenim açısından yeterli 
zamanın tanınması gibi faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Bu ya-
zım hatalarının birinci ve ikinci seviyede daha fazla olduğu görülür-
ken, üçüncü ve dördüncü seviyede yazım hata sayısının azaldığı tespit 
edilmiştir. Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçenin öğrenimi için ye-
terli zamanın tanınması, daha fazla yazma çalışmasının yapılması, iki 
dilin arasındaki gramer farklılıkların öğrenimi üzerinde de daha dik-
katli durulmasının önemi ortaya çıkmıştır.  
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ABSTRACT 
 

Teaching Turkish as a foreign language in Kosovo in recent years is 
one of the areas that has gained mor and more importance and interest 
increasing day by day. In Bosnian schools of the Zupa region of Priz-
ren, in cooperation with Yunus Emre Institute with 6th and 9th gra-
ders, Turkish courses are offered as a foreign language. The aim of 
our research based on the Kosovo example; it is to determine the ge-
neral spelling mistakes made while learning Turkish. To examine the rea-
sons and determine the deficiencies and areas that are open to improvement 
and with this way to provide data on adaptation to foreign language teaching 
process. The data of our research was collected by dictation method and by 
students writing on paper, homework’s were analyzed by text analysis met-
hod. Investigation methodologies used in foreign language teaching have also 
been utilized. As a result of our research, it was observed that spelling mista-
kes of students were of phonetic and morphological nature, that Bosnian 
grammatical differences compared to Turkish, factors such as the general 
success of the students and sufficient time for education were found to be 
effective. While it was observed that these spelling errors were in the first 
and second levels, the number of spelling errors decreased in the third and 
fourth levels. It has emerged that the importance of giving students enough 
time to learn Turkish as a foreign language, doing more writing skills (exer-
cises), and focusing more carefully on learning grammatical differences 
between the two languages. 
 
Keywords: Writing Education, Spelling Errors, Teaching Turkish as a fore-
ign language , Kosovo, Prizren. 
 
        Giriş 

Türkçe, Kosova’nın yaşayan dillerinden biridir. Bunun nedenleri 
arasında bir taraftan Türkçeyi koruma ve yaşatma içerisindeki Kosova 
Türk toplumunun varlığı ve gayreti diğer taraftan da Türkçenin ya-
bancı dil olarak öğrenilmesine aracılık eden bir kısım bağ ve birlikte-
liklerin var olmasıdır. Dolayısıyla Kosova’da yabancı dil olarak Türk-
çe öğrenmenin bu bağlamda birçok nedeni vardır. Bunların bir kısmını 
şöyle açıklamak mümkündür:  

Tarihi Kosova coğrafyasının, Türkçe ve Türk kültürü ile kader 
birlikteliğine dayanan bir ortaklığı vardır. Bu ortaklığın dışında iki ül-
ke halkları arasında güçlü bir akrabalık bağı da bulunur. Türkiye ile 
var olan sosyokültürel, ekonomik ve siyasi bağlar ile son zamanlarda 
gelişen güçlü Türkiye algısı da bu sürece önemli düzeyde katkı sağlar. 
Bunların yansıması sonucu Türkçe, Kosova’da canlı ve güçlü bir ko-
numda yabancı dil olarak da varlığını sürdürmektedir.   
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Kosova Cumhuriyeti’nin var olduğu topraklar, “1389-1912 ara-
sında Osmanlı İmparatorluğu yönetimindedir. Geçiş dönemleri göz ar-
dı edilirse devamında; Yugoslavya Krallığı ve Yugoslavya Federas-
yonu olmak üzere iki temel döneme ayrılacak anlayışla yönetilmiştir. 
Yugoslavya, kısaca altı ayrı devlet ile Kosova’nın da yer aldığı iki ayrı 
özerk bölgenin federatif yapısının adıdır” (Ülker, 2019a: 71).  

Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde olduğu dönemlerde Türkçe 
resmî dildir. Ardından gelen Yugoslavya Krallığı ve Yugoslavya Fe-
derasyonu yönetiminin olduğu dönemin 1951’e kadar uzanan sürecin-
de Türkçenin resmî dil statüsü yoktur. Hem bu durum hem de Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan sonra neredeyse yasaklanan Türkçe, Türklerin 
göçe zorlanması ve Türk nüfusunun azalmasıyla birlikte etkisini de 
kaybetmiştir. Ancak hem Türk toplumu için hem de kendini Türk ya 
da Müslüman kabul eden toplulukların önemli bir kısmında, sosyal 
birlikteliklerde itibar dili olarak kullanılması, azalan etkinin tamamen 
ortadan kalkmasına bir anlamda engel olmuştur. 1951’de yeniden 
resmî dillerden biri olan Türkçe, 1974 Anayasasıyla yürürlüğe giren 
eşit haklı resmî dil ile de kazandığı statüsünü 1989’a kadar sürdürmüş-
tür.  

1998’dan sonra iç karışıklıklar ile dağılmaya başlayan Yugoslav-
ya Federasyonu’nun, 1999’daki NATO müdahalesine kadar geçen 
sürecinde Türkçenin resmî dil olma konumunda da değişiklikler ol-
muştur. Türkçe, UNMİK (Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu Geçici 
Yönetimi) tarafından 1999’da hazırlanan geçici anayasaya göre resmî 
dil olma statüsünü yeniden kaybetmiştir.  

Koro’nun (2014) bildirildiği gibi Kosova Cumhuriyeti “Make-
donya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan ile komşu olan çok etnikli, 
çok kültürlü ve çok dinli bir ülkedir. 2006 yılında kabul edilen resmî 
dillerin kullanımı yasası; “18 Şubat 2008’de kurulmuş olan Kosova 
Cumhuriyeti’nde” (Sipahioğlu, 2009: 21-22) yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasaya göre Türkçe; sınırlı olsa da Kosova’yı oluşturan topluluklardan 
birinin dili olarak sadece belediyeler statüsünde resmî dil hüviyetine 
büründürülmüştür. Uygulamaları bugün de devam eden bu kanuna gö-
re Kosova Cumhuriyeti'nin resmî dili Arnavutça ve Sırpçadır. Bunun 
yanında, Türkçe gibi Boşnakça ve Romca veya beyan edilmesi duru-
munda anayasa ile tanınan diğer toplulukların dilleri de belediyeler 
statüsünde resmî dil hüviyetindedir.  

“Kosova’da her topluluk ana okuldan üniversite düzeyine kadar 
anadilde eğitim alma hakkına sahiptir. 1999’dan beri de öğretim; Ar-
navutça, Sırpça, Türkçe ve Boşnakça dillerinde yapılmaktadır” (Safçı 
ve Koro; 2008: 17). Bunun bir yansıması olarak Kosova’da Kosova 
Türk toplumunun yaşadığı Mamuşa, Prizren, Gilan, Priştine, Vıçıtırın, 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

86  

Mitroviça belediyelerinde resmî dil olmanın yanında, bu belediyeler 
ve Gilan Belediyesine bağlı Dobruçan köyündeki okullarda talep edil-
diği için eğitim dili olarak da Türkçe kullanılmaktadır. Bunun yanı 
sıra Dragaş Belediyesi’nin Gora bölgesinde, başta Restelica köyü ol-
mak üzere, yöredeki köylerin devlet okullarında seçmeli ders olarak 
Türkçe de öğretilmektedir.  

Türkçe, Kosova’da yukarıdaki kapsamın dışında, yabancı dil ola-
rak da öğretilmektedir. Bu amaçla Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür 
Merkezleri, Maarif Vakfı Okulları, özel veya amaca dönük kurslar, 
seçmeli ders olarak okutulan Türkiye’deki İmam Hatip Mo-deli okul-
lar ile oldukça sınırlı sayıdaki okulda kendi imkânları ile düzenlenen 
kurslarda da yabancı dil olarak öğretilmektedir.  

 
Yabancı Dil Öğretimi  
Yabancı dil öğretimi “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” ol-

mak üzere dört temel beceri etrafında çıktıların elde edilmesine odak-
lıdır (Demirel, 1999: 196; Gültekin, Melanlıoğlu ve Ülker, 2016: 297; 
Güzel ve Barın, 2013: 325; Şen, 2019: 17; Ülker, 2019a; Yunus Emre 
Enstitüsü, 2019). Dil becerilerinden birinin eksikliği veyahut yokluğu 
dilin tam olarak öğrenilmesini aciz kılacağı görüşü etrafında Demirel 
(1999) dört temel dil becerisinin birlikte öğretilmesi gerek-tiğini bildi-
rir. Genç (2017: 33) ise tüm dil becerilerin dört temel becerinin geli-
şiminde her bir becerinin etkinliği hem tek tek hem de bütüncül olarak 
önemlidir.  

Yabancı dil öğretim becerilerinden biri olan yazma becerisiyle 
“amaç, yazarın konuyla ilgili cümle oluşturabilme, destekleyici cüm-
leler ve cümleler arası uygun geçişler yapabilme, etkileyici ve farklı 
türlerde paragraflar geliştirebilmelerine yardımcı” (Coşkun, 2011b) 
olacak kazanımlar elde edilebilir. Yazma becerisi bu bağlamda; “özel-
likle öğrencilerin düşüncelerini genişletme, bilgilerini düzenleme, dili 
kullanma, bilgi birikimlerini zenginleştirme ve zihinsel sözlüklerini 
geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır” (Güneş, 2003 akt. Uçgun, 
2009). Ancak yazma becerisi; öğrencilerin elde etmek için en çok zor-
landığı beceri türü olduğu alan yazınındaki çalışmalarda ele alınmak-
tadır. Açık’ın, (2008) Türkçe Öğretim Merkezleri’nde (TÖMER) 
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin temel becerilerde ne 
oranda zorlandıklarını anlamak için yaptığı çalışma sonucunda; “ilk 
sırada %40 ile “Yazma”, ikinci sırada %33 ile “Konuşma”, üçüncü 
sırada %17 ile “Anlama” ve %16 ile “Okuma” becerisi olduğu tespit 
edilmiştir.  

Bunun gibi dizi, film izlemeyle yabancı dil öğrenme modelini 
konu eden Ülker’in (2019b) çalışmasında ise dinleme-anlama, konuş-
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ma ve okuma becerisi birbirine yakın zorlukta öğrenilirken en zor öğ-
renilen yabancı dil becerisinin “yazma becerisi” olduğunu ele alır.  
Yazma becerisinin öğrenilmesindeki bu zorluk, aynı zamanda “öğre-
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sova’daki Boşnak toplumuna yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğre-
tim sürecinde eksiklik ve aksaklıkların ortaya konulmasına katkı vere-
ceği beklenmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulgu ile 
sonuç ve yorumların yabancı dil öğretim sürecine yönelik özgünlük 
barındırmasına özen gösterilecektir. Bu yolla yabancı dil öğretim sü-
recinin etkin kılmaya katkı verecek düzeyde önemli ve gerekli görül-
mektedir. Bu önem ve gerekliliğe göre bu çalışmanın amacı ise şöyle-
dir: 

 Yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinde, Türkçenin öğreni-
mine teşvikin artması, Kosova’daki Boşnak toplumundaki kursiyerle-
rin etkin öğrenmesinin önünde varsa eksiklikler ile gelişmeye açık 
alanların tespit edilmesi ve bu yolla yabancı dil öğretim sürecine uyar-
lanması konusunda veri temin etmektir. Bu çalışmada bu amaçla şu 
sorulara cevap aranacaktır: 

 

a) Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde yazma becerisinin 
öğretiminde varsa hata ve gelişmeye açık alanlar nelerdir? 

b) Varsa harflerin yazımında yapılan hata ve gelişmeye açık alan-
lar nelerdir? 

c) Varsa eklerin yazımında yapılan hata ve gelişmeye açık alanlar 
nelerdir? 

d) Varsa bağlaçların yazımında yapılan hata ve gelişmeye açık 
alanlar nelerdir? 

e) Varsa kesme ve noktalama işaretlerinin yazımında yapılan hata 
ve gelişmeye açık alanlar nelerdir? 

f) Varsa büyük veya küçük harflerin yazımında yapılan hata ve 
gelişmeye açık alanlar nelerdir? 

g) Varsa diğer yazım hataları ve gelişmeye açık alanlar nelerdir? 
 

1. Yöntem 

Bu çalışma, karma araştırma yönteminin kullanıldığı, betimsel 
temelli bir çalışmadır. Veriler doküman incelemesi ve sınıf içi öğren-
me ortamda öğrencilerin öğrenme sürecindeki çalışmalarından top-
lanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi çözümlenmiştir.  

Elde edilen verilerle içerik çözümlemesi; Büyüköztürk, Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel’in (2012) çalışmasında ele aldığı şekli 
ile keşif, tanımlama ve açıklamalara dayayan yorumlar elde etmeye 
yönelik veri temin etmek için yapılmıştır. Tüm bu verilerle, bulgu, 
sonuç ve yorumlar elde edilmiştir. 

 Verilerin Toplanması ve Analizi 
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Doküman incelemesi ile çalışma kapsamındaki konuların kav-
ramsal temeli ile çalışmanın bulgu, yorum, sonuç ve tartışmalarına 
ışık tutacak veriler tespit edilmiştir. Bu amaçla daha çok akademik 
yayınlar ile kitaplardan faydalanılmıştır. Sınıf içi öğrenci etkinlikler-
de, kurs ders araç ve gereçlerinde bulunan içeriklere yönelik kursiyer-
lerin yazılı cevaplarından oluşmuştur.  

Çalışma kapsamında sınıf içi etkinlikler, Kosova’nın ikinci büyük 
şehri Prizren’nin Jupa yöresi olarak adlandırılan ve Kosova topluluk-
larından Kosovalı Boşnaklarının yaşadığı ve öğrenim gördüğü okul-
lardaki öğrencilerden derlenmiştir. Bu okullarda 2010 yılından beri 
yabancı dil olarak Türkçe kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar ilk 
zamanlarda Kosova’nın 1999’da yaşadığı savaşa müdahale etmek için 
Kosova’ya gelen NATO birlikleri arasında yer alan ve Kosova Türk 
Temsil Heyeti Başkanlığı olarak adlandırılan ve Türk askerlerin bu-
lunduğu askerî birlik tarafından başlatılmıştır. Hâlen devam eden bu 
kurslar, 2014 yılında itibaren Yunus Emre Enstitüsü marifetiyle yürü-
tülmektedir. Kurslara 6-9. sınıflarda 2020 yılı haziran ayı verilerine 
göre 228 öğrenci devam etmektedir. Bu kurslarda kitap türü öğretim 
araç ve gereci olarak Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı “Türkçe 
Öğreniyorum 1, 2, 3, 4” seti kullanılmıştır.  

Bu setlerde yazma becerisine yönelik kazanımların elde edilme-
sini desteklemek için bir kısım yöntem, ilk ve stratejiler etrafında şekil 
bulmuş öğrenmeyi destekleyen içerikler yer almaktadır. Bunlar; ara-
sında harf yazımı, boşluk doldurma ve kelime yazma alıştırmaları da 
vardır. Ayrıca açık uçlu sorular ile bu sorulara yazılı cevap verme bö-
lümleri; kelimelerin yerlerini değiştirilerek doğru cümle yazma çalış-
maları; serbest kompozisyon yazma ve yarım bırakılmış cümle ya da 
diyalogu tamamlama, kelimelerden cümle/metin oluşturma, yarım bı-
rakılmış bir metni tamamlama gibi bölümlerde vardır. Yukarıdaki içe-
riklerin yanı sıra serbest yazma, günlük yaşamda sık kullanılan keli-
meler, sayıları, haftanın günlerini, meyve-sebze ile giyim eşyalarının 
adlarını yazma gibi çalışmalarda yer bulmuştur. 

Bu çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları da dikkate alınarak (başarı 
düzeyi karma olması esasıyla) bu kursiyerlerden 50’si bu çalışmaya 
dâhil edilmiştir. Ayrıca veriler bu 50 kursiyerin, 2018 yılı Mart-
Haziran döneminde sınıf içi etkinlikler ile ödevlerde yaptıkları yazım 
hatalarını konu etmiştir. Araştırmamızda sadece yazım hatalarını kap-
sanmaya çalışılmıştır. Buralarda derlenen çalışmalardaki yazım hatala-
rını çözümlemek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler-
ce yapılan yazım hataları “tanıtlama, ortaya koyma, gösterme, yani 
anlamı aydınlatma amacına hizmet edebilecek nitelikte bir katego-
rilendirme” (Bilgin, 2006: 12) yapılmıştır. Kategorileme ve buna bağ-
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lı çözümleme işlemi, bu araştırmayı yapan iki okutman tarafından ya-
pılmıştır.  

Yazım hatalarına yönelik sistematik bir tanımlama yapabilmek, 
yazım hatalarını bu yöntem üzerinden ortaya koymak ve göstermek 
başta olmak üzere kategorilemeye esas ilkelerin neler olabileceği ko-
nusunda alan yazınındaki çalışmalara bakılmıştır. Bu bağlamda Ko-
çak’ın (2004) yüksek lisans tez çalışmasında yazım hataları; yazma 
bozukluğu, göz önüne getirebilme aksaklığı ve söz dizimi (sentax) 
aksaklıkları olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılmıştır. Koçak’a göre 
“Söz dizimi aksaklıkları akıllarındaki bilgileri derleyip toplama, düze-
ne koyma ve açıklamadaki aksaklıklar olarak” ele alınır. Alan yazın-
daki çalışmaların Koçak’ın çalışmasında olduğu yazım hatalarına yö-
nelik gibi genel kategorileme yaptıkları görülmekle birlikte bu katego-
rilerin alt kategorilerine yönelik ortak paydada birleşen bir kategori-
lendirme konusunda fikir birliği olmadığı görülmüştür. Bu nedenle 
araştırmacıların yabancı dil öğretimi ile alan uzmanlıklarına dayalı 
deneyimleri etrafında belirlenen alt sorulara göre çözümleme yapıl-
mıştır. Bu amaçla belirlenen yazım hataları fonetik ve morfolojik özel-
likler etrafında toplanan, öğretim materyallerinin araştırılması amacını 
alt sorularına konu olmuş hataların tespitinden oluşmuştur.  

Bu tespitler etrafında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenci-
lerin yazım hatalarını önce araştırmacılarca ayrı ayrı yapılmıştır. Daha 
sonra araştırmacılar buradaki tespitleri kendi aralarında bir kez daha 
gözden geçirmiş ve birlikte yorumlamışlardır. Bu yorumlama sonu-
cunda fikir birliğine varılan hususlar bu çalışmaya araştırma bulguları 
olarak yansıtılmıştır. Bu bulgular doküman incelemesi yolu ile elde 
edilen verilerle de desteklenerek yorumlanmış ve bu veriler üzerinden 
sonuç, öneri ve tartışmalar yapılarak araştırmamız tamamlanmıştır. 

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulmuştur. 
Ders ortamından veri toplamak için görüşüne başvurulanlara önce 
açıklama yapılmış ve daha sonra beyanları alınmıştır. Bu kapsamdaki 
açıklamalar yazılı açıklama ve/veya sözlü anlatımla biçiminde ve bil-
gilendirme amaçlıdır. Bu süreçte araştırmanın amacı, kapsamı, sorum-
luluk ve muhtemel riskleri ele alınmıştır. Bu bağlamda kişisel bilgiler 
konusunda güvensizlik duyacak bir durum olmayacağı, görüşlerini 
hiçbir baskı ve zorlamayla karşılaşmadan, gönül rızasıyla ve istedikle-
ri zaman vazgeçme hakkının olacağı hususlarında bilgilendirilmiştir. 
Daha sonra araştırmaya katılma beyanları alınmış ve veri toplam süre-
cine geçilmiştir. 
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Bulgu ve Yorumlar 
Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular ve bu bulgulara yö-

nelik yapılan yorumlar araştırma amacına uygun alt sorular etrafında 
aşağıda ayrı ayrı verilmiştir. 

Bulgu  

Araştırma amacına uygun temel soru ve bunlarla ilişkili alt soru-
lara cevap olacak söz dizimi etrafında yazım hatalarının genel icmali 
tablo-1’de yer almaktadır.  

Tablo-1: Araştırma amacının alt soruları etrafındaki kategorilere göre 
tespit edilen, seviyelerine göre yazım hataları genel icmal tablosu. 

 
Hataların türleri Türkçe Öğreniyorum Setlerinin 

Seviyesine (TÖ) göre yapılan yazım 
hata sayısı 

 
TÖ1 

 
TÖ2 

 
TÖ3 

 
TÖ4 

 
Toplam 

Harf yazımındaki hatalar 42 10 13 8 73 
Eklerin yazımındaki hatalar 3 3  0 1 7 
Bağlaçların yazımındaki 
hatalar 

0 0  4 0 4 

Kesme ve noktalama işareti 
yazımındaki hatalar 

5 0  3 2 10 

Büyük/küçük harf yazımın-
daki hatalar 

11 0 2 6 19 

Diğer yazım hataları 85 14 57 2 177 
Toplam 146 27 79 38  

 

Tablo-1’de görüldüğü gibi en çok yazım hatasının yapıldığı kate-
gori genel nitelikteki “diğer yazım hataları”, ikincisi ise harf yazım 
hataları kategorisindedir. Bu hataların yapıldığı seviye ise daha çok 
Türkçe öğreniyorum -1 seviyesindedir. Öğrenciler seviye atladıkça 
Türkçe bilgilerini geliştirdikleri için Türkçe Öğreniyorum 4 seviyesine 
vardıklarında bu yazım hataları gözle görülür nicelikte ve nitelikte 
azalmaktadır. Bu noktada, daha fazla yazma çalışması yapılmasının bu 
sorunsalın aşılmasındaki rolü ve Türkçelerini geliştirmeleri için öğ-
rencilere gerekli yeterli zaman tanınması faktörünün etkili olduğu bir 
kez daha görülmektedir. 

Öğrencilerin yazım hataları, öğrencinin bireysel başarı ve eğitim 
edinim niteliğiyle de doğrudan bağlantılı olduğu hem araştırma uygu-
lama ve incelemeleri neticesinde hem de eğitim süreci boyunca hoca-
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larımız tarafından gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. Kosova Yunus 
Emre Enstitülerinin merkez dışı Türkçe kursları düzenlediği okullarda 
öğrencilerin başarı düzeyleri değişkenlik arz etmektedir. Dolayısıyla 
başarılı öğrencilerdeki hata sayısı, başarısı düşük olan öğrencilere kı-
yasla çok daha az olduğu görülmüştür. 

Diğer yazım hataları öğrencilerin genel başarı düzeyiyle doğru-
dan paralellik arz ederken, harf yazımı, eklerin, bağlaçların, bü-
yük/küçük harf yazımındaki hatalar ise Türkçe ile Boşnakça dilleri 
arasındaki fonetik ve morfolojik farklılıklardan dolayı kaynaklanmak-
tadır. Makalemizin devamında bu hususiyet incelikleriyle ele alına-
caktır. 

Bilindiği üzere Türkçe, Ural Altay dil ailesinin Altay grubunda, 
Boşnakça ise Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dilleri grubunda yer al-
maktadır. Türkçe yapı bakımından sondan eklemeli, Boşnakça ise kıv-
rımlı bir dildir. Boşnakçada yeni kelime yapma ve gramer kategorileri 
oluşturma, kelime kökündeki bir iç kırılma ile sağlanır. Bu sebeple 
ana dili Boşnakça olan öğrenciler Türkçeyi öğrenirken çeşitli sorunlar-
la karşılaşmaktadırlar (Osmanbegoviç ve Arslan, 2013: 102).  

Boşnak öğrenciler, Boşnakçada bulunmayan Türkçedeki “ğ, l, ı, 
ö, ü” seslerini farklı telaffuz edip farklı yazabilmektedirler. Aynı za-
manda “ğ, j, y” harflerini okuma ve yazmada da sorunlarla karşılaş-
maktadırlar:  

-Zaman ve ek uyumsuzlukları,  

-Boşnakçadaki dişil-eril eklerinin Türkçede bulunmaması,  

-Boşnakçada yedi, Türkçede toplam beş hâl ekinin olması gibi 
morfolojik karakteristiğe özgü dil bilgisi yanlışları,  

-Türkçedeki ünlü uyumuna uygun eklerin eklenmesi,  

-Ünsüz harflerin değişimi gibi fonetik özellikler,  

-Morfolojik farklılıklar,  

-Türkçenin özgün söz dizimi (sentax) biçimi, Boşnak öğrencilerin 
yazmada hata yapmalarına sebep olmaktadır.  

Örneğin, Boşnakçanın söz dizimi “özne-yüklem-nesne” şeklinde 
sıralanırken, Türkçenin söz dizimi “özne-nesne-yüklem” biçimindedir. 
(Tağa ve Ünlü; 2013: 1286). Yazma becerisinin gelişiminde tekrarla-
nan hatalar Boşnak öğrencilerin anadillerinde olmayan sesler ve dil 
özellikleridir. Bu sesleri farklı ifade edip farklı biçimde yazabilmekte-
dirler. Yapılan yazım yanlışlıklarından örnekler vermek gerekirse: 
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a) Harf yazımındaki hatalar 

Öğrencilerin Türkçedeki ğ, ı, ö, ü, j, l gibi harflerin yazımında 
sıklıkla sorun yaşadıkları görülmüştür. Bu kapsamdaki hatalar tablo-
2’de yer almaktadır.  

Tablo-2: Yapılan harf yazım hataları tablosu. 
TÖ1 seviyesindeki harf yazım hataları          Yanlış yazım Doğru yazım 
“l” harfinin yazımındaki hata örnekleri kaljem 

ailjem 
biljgisayar 

geljdi 
gülje gülje 

eljdiven 
ljimonata 

poljis 
reçelj 
silj 

eljbise 

kalem 
ailem 

bilgisayar 
geldi 

güle güle 
eldiven 

limonata 
polis 
reçel 
sil 

elbise 
“ı” harfinin yazımındaki hata örnekleri benim adëm 

ërmak 
sëra 
sënëf 

ëspanak 

benim adım 
ırmak 
sıra 
sınıf 

ıspanak 
“ğ” harfinin yazımındaki hata örnekleri tugla 

ögrenci 
ögretmen 

daı 
iıne 

tuğla 
öğrenci 

öğretmen 
dağ 
iğne 

“ü” harfinin yazımındaki hata örnekleri yzym 
ylke 
yty 

yniforma 
üçüncy 

yniversite 

üzüm 
ülke 
ütü 

üniforma 
üçüncü 

üniversite 
“ö” harfinin yazımındaki hata örnekleri üğretmen 

üğrenci 
ürdek 
ünemli 

ürümcek 

öğretmen 
öğrenci 
ördek 

önemli 
örümcek 

“j” harfinin yazımındaki hata örnekleri jastık 
jazmak 

jıl 
jüz 

jıldız 
joğurt 

jumurta 
jağmur 

ajakkabı 
Evlija Çelebi 

yastık 
yazmak 

yıl 
yüz 

yıldız 
yoğurt 

yumurta 
yağmur 

ayakkabı 
Evliya Çelebi 

Toplam 42  
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TÖ2 seviyesindeki harf yazım hataları     Yanlış yazım   Doğru yazım 
“l” harfinin yazımındaki hata örnekleri söyljüyor söylüyor 
“ı” harfinin yazımındaki hata örnekleri aldë 

yaptë 
aldı             
yaptı 

“ğ” harfinin yazımındaki hata örnekleri gördüünde 
öılen 

gördüğünde       
öğlen 

“ü” harfinin yazımındaki hata örnekleri gyldy 
gynleri 

güldü          
günleri 

“ö” harfinin yazımındaki hata örnekleri üğrenciyim öğrenciyim 

“j” harfinin yazımındaki hata örnekleri jazdı 
gidijorum 

yazdı 
gidiyorum 

Toplam 10  
 

TÖ3 seviyesindeki harf yazım hataları Yanlış yazım Doğru yazım 
“l” harfinin yazımındaki hata örnekleri geljecek 

güzelj 
sevimlji 

eğljenceli 

gelecek      
güzel     
sevimli     
eğlenceli 

“ı” harfinin yazımındaki hata örnekleri yaptëk yaptık 
“ğ” harfinin yazımındaki hata örnekleri gördügünde gördüğünde 

“ü” harfinin yazımındaki hata örnekleri görmyshty görmüştü 

“ö” harfinin yazımındaki hata örnekleri ynemli önemli 

“j” harfinin yazımındaki hata örnekleri japacaksın yapacaksın 
Toplam 13  

 
TÖ4 seviyesindeki harf yazım hataları Yanlış yazım      Doğru yazım 
“l” harfinin yazımındaki hata örnekleri Tiljki neljer tilki   neler 
“ı” harfinin yazımındaki hata örnekleri Aldiktan aldıktan 
“ğ” harfinin yazımındaki hata örnekleri ögleden once öğleden 

önce 
“ü” harfinin yazımındaki hata örnekleri uzuldu üzüldü 

“ö” harfinin yazımındaki hata örnekleri yatmadan ünce yatmadan 
önce 

“j” harfinin yazımındaki hata örnekleri japalım 
jatmadan önce 

yapalım 
yatmadan 
önce 

Toplam       8  
 
Harflerin yazım hatalarından biri “l” harfidir. Türkçede telaffuzda 

“kalem” ile “tuğla” kelimelerindeki ince ve kalın l harfleri Boşnakça-
da kalın “l” ve ince “l”(lj) şeklinde iki ayrı biçimde yazıldığı için l 
harfi ile yazılan kelimeleri “kaljem” ve “eljdiven” olarak yazabilmek-
tedirler. Araştırma sonucunda yaptığımız metin taramalarında bu olgu 
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Harflerin yazım hatalarından biri “l” harfidir. Türkçede telaffuzda 
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tedirler. Araştırma sonucunda yaptığımız metin taramalarında bu olgu 
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“ailjem-ailem, biljgisayar-bilgisayar” olarak ve yukarıdaki tabloda 
görüldüğü şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

 Boşnak dilinde “ı” ve “ü” harfi bulunmamaktadır. Kosova’daki 
müfredata göre aynı zamanda Arnavutça da öğrenen Boşnak öğrenci-
lerin, Arnavutçadaki “ë”-“ı” ve “y”-“ü” harfini sık sık Türkçedeki “ı” 
ve “ü” harfi yerine (benim adëm-benim adım, üçüncy-üçüncü şeklinde) 
kullandıkları görülmüştür. Çünkü Boşnak öğrencileri daha Türkçe 
kursları almadan önce Arnavutça dili eğitimi almaya başladıkları için 
“ı” ve “ü” harflerine Arnavutçadan aşina olmakta ve daha sonra Türk-
çe kursunda “ı” ve “ü” harflerini kullanırken Türkçe biçimine hemen 
adapte olamamaktadırlar.  

Boşnak dilinde “y” harfi “j” olarak yazılmaktadır. Öğrencilerin 
metinlerin birçoğunda “jatak-yatak, jedi-yedi” gibi kelimeleri j harfiy-
le yazdıkları görülmüştür. “y” harfini “j” olarak yazarken de öğrenci-
lerin dil farklılığı ve yazım adaptasyonu yüzünden bir süre bocaladık-
ları tespit edilmiştir. 

Yabancı bir dil öğrenen biri öncelikle kendi ana dili ile öğrendiği 
dil arasında benzerlik ya da farklılık ilkesine dayalı olarak dil öğrenme 
yaklaşımı sergiler. Bu durum kimi zaman olumlu, kimi zamansa 
olumsuz yönler taşır. Örneğin, sondan eklemeli bir dil olan Türkçenin 
gerek sözcük bilgisi gerekse tümce yapısıyla kendine özgü nitelikleri 
vardır. Türkçenin özne, tümleç, yüklem biçiminde oluşturulan tümce 
yapısı başlangıç düzeyinde Türkçeyi öğrenenlere kavratılmalıdır. Dile 
yönelik bu farkındalık gerek sözcük gerekse tümce yapısını kavrama-
da yönlendirici olacaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 
yazma becerisi öncelikle alfabe öğretimiyle başlar. Bunu sözcük, tüm-
ce, paragraf ve metin öğretimi izler (Tiryaki, 2013: 40-41). Tümeva-
rımsal bir yaklaşımla, alfabe öğretimiyle başlayan bu süreç metin öğ-
retimi ile tamamlanır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşıla-
şılan ilk sorun alfabedeki seslerin öğretilmesi aşamada belirir. Türk 
dili’nin ünlü-ünsüz uyumu, ünsüz yumuşaması gibi kimi yapısal özel-
likleri, Batı dillerinde olmayan /ö/, /ü/, /ğ/, /ç/,/ş/ sesleri Türkçe öğre-
nen yabancılar için zordur. Alfabe öğretimini sözcük öğretimi izler 
(Genç, 2017: 34). 

 
b) Eklerin yazımında görülen hatalar 

Diğer dillerde olduğu gibi Jupalı Boşnak öğrencilerin de karşılaş-
tığı önemli yazım sorunlarından biri eklerin yazımında görülen hata-
lardır. Araştırmamız vesilesiyle dikteli metin yazımı taramalarında 
aşağıda görülen örneklerdeki gibi yazım sorunları tespit edilmiştir. 
Örneğin: sınıfta yım-sınıftayım, sınıf ta-sınıfta, odam da-odamda, okul 
dayken-okuldayken gibi. 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

96  

Tablo-3: Eklerin yazımında yapılan hatalar tablosu. 
 

TÖ1 seviyesinde eklerin yazım hataları          Yanlış yazım Doğru 
yazım 

İyelik eklerinin yazımındaki hatalar sınıfta yım 
 

sınıftayım 

Hâl eklerinin yazımındaki hatalar sınıf ta 
odam da 

sınıfta 
odamda 

                  Toplam       3  
 

TÖ2 seviyesinde eklerin yazım hataları Yanlış yazım      Doğru yazım 
Çoğul eklerinin yazımındaki hatalar koşmuşler 

sevmişlar 
bakmışler 

koşmuşlar 
sevmişler 
bakmışlar 

Toplam        3  
 

TÖ4 seviyesinde eklerin yazım hataları Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Zarf fiillerin yazımındaki hatalar okul dayken      okuldayken 
                  Toplam 1  
 

Ekler söz konusu olunca Türkçe sondan eklemeli, Boşnakça ise 
önden eklemeli bir dildir ve eklerin birçoğu isim ve fiilden ayrı olarak 
yazılmaktadır. Dolayısıyla Türkçe yazım sırasında ilk aşamalarda 
Boşnakça dilbilgisi kurallarının etkisinde kalan öğrenciler, eklerin ya-
zımında bazen ünlü uyumuna ters, bazen de ekleri Boşnakça gramer 
kurallarına göre fiilden veya isimden ayrı olarak yazabilmektedirler. 

c) Bağlaçların yazımında görülen hatalar 

Aynı durum bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılan biçimi için 
de geçerlidir. Örneğin: bende-ben de, yada – ya da… gibi. 

 
Tablo-4: Bağlaçların yazımında yapılan hatalar tablosu. 

TÖ4 seviyesinde eklerin yazım hataları               Yanlış yazım  Doğru 
yazım 

Bağlaçların yazımındaki hatalar bende 
yada 
ve ya 

hemde 

ben de 
ya da 
veya 
hem de 

Toplam 4  
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Tablo-3: Eklerin yazımında yapılan hatalar tablosu. 
 

TÖ1 seviyesinde eklerin yazım hataları          Yanlış yazım Doğru 
yazım 

İyelik eklerinin yazımındaki hatalar sınıfta yım 
 

sınıftayım 

Hâl eklerinin yazımındaki hatalar sınıf ta 
odam da 

sınıfta 
odamda 

                  Toplam       3  
 

TÖ2 seviyesinde eklerin yazım hataları Yanlış yazım      Doğru yazım 
Çoğul eklerinin yazımındaki hatalar koşmuşler 

sevmişlar 
bakmışler 

koşmuşlar 
sevmişler 
bakmışlar 

Toplam        3  
 

TÖ4 seviyesinde eklerin yazım hataları Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Zarf fiillerin yazımındaki hatalar okul dayken      okuldayken 
                  Toplam 1  
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zımında bazen ünlü uyumuna ters, bazen de ekleri Boşnakça gramer 
kurallarına göre fiilden veya isimden ayrı olarak yazabilmektedirler. 

c) Bağlaçların yazımında görülen hatalar 

Aynı durum bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılan biçimi için 
de geçerlidir. Örneğin: bende-ben de, yada – ya da… gibi. 

 
Tablo-4: Bağlaçların yazımında yapılan hatalar tablosu. 

TÖ4 seviyesinde eklerin yazım hataları               Yanlış yazım  Doğru 
yazım 

Bağlaçların yazımındaki hatalar bende 
yada 
ve ya 

hemde 

ben de 
ya da 
veya 
hem de 

Toplam 4  
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d) Kesme ve noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı  

Kesme işaretinin ve noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı hem 
araştırmamız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz metin yoklamalarında 
hem de eğitim dönemi boyunca gerçekleştirilen serbest metin yazımı 
veya yazılı yoklamalarda görülmüştür. Virgül, ünlem gibi noktalama 
işaretlerinin yanı sıra özel isimlerin ardına gelen hâl eklerinin eklen-
mesi sırasında kesme işaretlerini yanlış yerlerde kullandıkları veya 
kullanmadıkları görülmüştür. Bu yazım hatalarına Türkçe öğrenimin 
ilk aşamalarında daha fazla rastlanırken, hata sayısı seviye arttıkça 
azalmaktadır. Görülen hataların çoğu genel başarısı düşük olan öğren-
cilerin çalışmalarında denk gelinmiştir. 

} Örneğin: Y/ 2008de ailemle birlikte Türkiye’ye gittik. 

}               D/ 2008’de ailemle birlikte Türkiye’ye gittik. 

 
Tablo-5: Kesme ve noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı tab-

losu. 
 

TÖ1 kesme ve noktalama hataları        Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Kesme ve noktalama hataları Elifin 
Kaç yaşındasın. 

Mirelanın 
İstanbulda 
Ayvazın 

Elif’in 
 Kaç yaşındasın? 

Mirela’nın 
İstanbul’da 
Ayvaz’ın 

Toplam 5  
 
 

TÖ3 kesme ve noktalama hataları         Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Kesme ve noktalama hataları Karagözüm 
Leylayla 

Türkiyenin 

Karagöz’üm 
Leyla’yla 

Türkiye’nin 
Toplam 3  
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TÖ4 kesme ve noktalama hataları             Yanlış yazım Doğru 

yazım 
Kesme ve noktalama hataları 2008de 

Prizrende 
2008’de 

Prizren’de 
Toplam 2  

 
e) Büyük/Küçük Harflerin Yazımındaki Hatalar  

Genellikle imla bilgisi yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden 
dolayı cümle ortasında, başında, metin başlıklarında ve şahıs isimleri-
nin yazımında hatalar tespit edilmiştir. Örneğin: 

Erkek – erkek, Bir-bir, Benim-benim, Ben-ben… gibi (cümle orta-
sında büyük harfle yazım), bu-Bu gibi (cümle başında küçük harfle 
yazım), demet-Demet, pınar-Pınar gibi (özel isimlerin küçük harfle 
yazımı), Bilim adamı, Yağmurlu bir gün, Benim ailem gibi (başlıkların 
ikinci ve üçüncü kelimelerinin ilk harfleri küçük harfle yazımı) şek-
linde yazım sorunları tespit edilmiştir. 

Tablo-6: Büyük/küçük harflerin yazımındaki hatalar tablosu. 
 

TÖ1 Büyük/küçük harflerin yazımın-
daki hatalar 

         Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Cümle ortasında büyük harfle yazım 
hataları 

Erkek 
Benim 

Ben 
Ama 
Sonra 
Babası 

erkek 
benim 

ben 
ama 
sonra 
babası 

Cümle başında küçük harfle yazım hata-
ları 

bu 
elif 

okula 
eve 

Bu 
Elif 

Okula 
Eve 

Başlık yazım kural hataları    Benim ailem Benim Ailem 

Toplam 11  
 
 
TÖ2 Büyük/küçük harflerin yazımın-
daki hatalar 

         Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Özel isimlerin küçük harfle yazım hatala-
rı 

                demet Demet 

Başlık yazım kural hataları         Yağmurlu bir gün Yağmurlu Bir 
Gün 

Toplam 2  
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TÖ4 kesme ve noktalama hataları             Yanlış yazım Doğru 

yazım 
Kesme ve noktalama hataları 2008de 

Prizrende 
2008’de 

Prizren’de 
Toplam 2  

 
e) Büyük/Küçük Harflerin Yazımındaki Hatalar  

Genellikle imla bilgisi yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden 
dolayı cümle ortasında, başında, metin başlıklarında ve şahıs isimleri-
nin yazımında hatalar tespit edilmiştir. Örneğin: 

Erkek – erkek, Bir-bir, Benim-benim, Ben-ben… gibi (cümle orta-
sında büyük harfle yazım), bu-Bu gibi (cümle başında küçük harfle 
yazım), demet-Demet, pınar-Pınar gibi (özel isimlerin küçük harfle 
yazımı), Bilim adamı, Yağmurlu bir gün, Benim ailem gibi (başlıkların 
ikinci ve üçüncü kelimelerinin ilk harfleri küçük harfle yazımı) şek-
linde yazım sorunları tespit edilmiştir. 

Tablo-6: Büyük/küçük harflerin yazımındaki hatalar tablosu. 
 

TÖ1 Büyük/küçük harflerin yazımın-
daki hatalar 

         Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Cümle ortasında büyük harfle yazım 
hataları 

Erkek 
Benim 

Ben 
Ama 
Sonra 
Babası 

erkek 
benim 

ben 
ama 
sonra 
babası 

Cümle başında küçük harfle yazım hata-
ları 

bu 
elif 

okula 
eve 

Bu 
Elif 

Okula 
Eve 

Başlık yazım kural hataları    Benim ailem Benim Ailem 

Toplam 11  
 
 
TÖ2 Büyük/küçük harflerin yazımın-
daki hatalar 

         Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Özel isimlerin küçük harfle yazım hatala-
rı 

                demet Demet 

Başlık yazım kural hataları         Yağmurlu bir gün Yağmurlu Bir 
Gün 

Toplam 2  
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TÖ4 Büyük/küçük harflerin yazımın-
daki hatalar 

         Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Cümle başında küçük harfle yazım hatala-
rı 

          yarışma Yarışma 

Cümle ortasında büyük harfle yazım hata-
ları 

             Karar  
               Ve 

Karar                   
ve 

Başlık yazım kural hataları            Bilim adamı    Bilim Adamı 
Toplam 4  

 
f) Diğer Yazım Hataları 

Öğretmenin dikte yöntemiyle okuması ve öğrencilerden kâğıda 
yazması biçimiyle 50 öğrenciden topladığımız dikteli metin yoklama-
larında tespit ettiğimiz diğer yazım hatalarının niteliği, onların genel 
olarak yazarken yaptıkları hatalardır. Öne çıkan diğer ve benzeri hata-
ların birçoğunun özelliği sesli veya sessiz harflerin eksik yazılması 
şeklindedir. Örneğin: 

} ayrca, kitabm, bilgisaya, adm, çocukla, örenci, çkmadım… 
gibi  

Tablo-7: Diğer yazım hataları tablosu. 
 

TÖ1 Diğer yazım hataları    Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Diğer yazım hataları ane 
bilgisaya 
çocukla 
örenci 
kardesi 

ajle 
ale 

alemde 
kitabm 

sınf 
barda 
gidior 

koşmuşla 
sevyorum 
seviyoru 

kisi 
va 

yaşyorum 
yasiyorum 

adm 
yaşm 
örenci 
öğenci 

anne 
bilgisayar 

çocuklar 
öğrenci 
kardeşi 

aile 
aile 

ailemde 
kitabım 

sınıf 
bardak 
gidiyor 

koşmuşlar 
seviyorum 
seviyorum 

kişi 
var 

yaşıyorum 
yaşıyorum 

adım 
yaşım 

öğrenci 
öğrenci 
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öğrenciym 
ev hamı 

evhanımı 
ev hanım 

emkli 
gülegüle 
eldive 

limonta 
elbse 

benim adm 
rmak 
tula 

örenci 
öretmen 

daı 
iyne 
üsüm 

ünforma 
önemi 
yastı 
yourt 
yamur 

ayakabı 
Kelolan 
örmcek 

bi 
sınftayım 
sınıftaım 
sınıfda 
otamda 
odamta 
Elifn 

kaç yaşındasn 
Mirelaın 

İstambul’da 
Aivaz’ın 

er kek 
bemim 
a ma 
sora 
babsı 
Ellif 

Okkula 
evve 

öğrencisiim 
örencisiyim 
benim aile 

 benim alem 
çiçk 
ayrca  
adm 

öğrenciyim 
ev hanımı 
ev hanımı 
ev hanımı 

emekli 
güle güle 
eldiven 
limonta 
elbise 

benim adım 
ırmak 
tuğla 

öğrenci 
öğretmen 

dağ 
iğne 
üzüm 

üniforma 
önemli 
yazdı 
yoğurt 
yağmur 

ayakkabı 
Keloğlan 
örümcek 

bir 
sınıftayım 
sınıftayım 

sınıfta 
odamda 
odamda 
Elif’in 

kaç yaşındasın 
Mirela’nın 
İstanbul’da 
Ayvaz’ın 

erkek 
benim 
ama 
sonra 
babası 

Elif 
okula 
eve 

öğrencisiyim 
öğrencisiyim 
benim ailem 
benim ailem 

çiçek 
ayrıca 
adım 
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öğrenciym 
ev hamı 

evhanımı 
ev hanım 

emkli 
gülegüle 
eldive 

limonta 
elbse 

benim adm 
rmak 
tula 

örenci 
öretmen 

daı 
iyne 
üsüm 

ünforma 
önemi 
yastı 
yourt 
yamur 

ayakabı 
Kelolan 
örmcek 

bi 
sınftayım 
sınıftaım 
sınıfda 
otamda 
odamta 
Elifn 

kaç yaşındasn 
Mirelaın 

İstambul’da 
Aivaz’ın 

er kek 
bemim 
a ma 
sora 
babsı 
Ellif 

Okkula 
evve 

öğrencisiim 
örencisiyim 
benim aile 

 benim alem 
çiçk 
ayrca  
adm 

öğrenciyim 
ev hanımı 
ev hanımı 
ev hanımı 

emekli 
güle güle 
eldiven 
limonta 
elbise 

benim adım 
ırmak 
tuğla 

öğrenci 
öğretmen 

dağ 
iğne 
üzüm 

üniforma 
önemli 
yazdı 
yoğurt 
yağmur 

ayakkabı 
Keloğlan 
örümcek 

bir 
sınıftayım 
sınıftayım 

sınıfta 
odamda 
odamda 
Elif’in 

kaç yaşındasın 
Mirela’nın 
İstanbul’da 
Ayvaz’ın 

erkek 
benim 
ama 
sonra 
babası 

Elif 
okula 
eve 

öğrencisiyim 
öğrencisiyim 
benim ailem 
benim ailem 

çiçek 
ayrıca 
adım 
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çkmadım 
deftr 
sra 
tasi 

onyedi 
metup 

arkadasim 
ciftlik 

televzyon 
tavsan 
Ayse 

çıkmadım  
defter 
sıra 
taksi 

on yedi 
mektup 

arkadaşım 
çiftlik 

televizyon 
tavşan 
Ayşe 

Toplam 85  
 

TÖ2 Diğer yazım hataları Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Diğer yazım hataları yagmur 
gelcek 
gyzel 
sevimli 
eglengjeli 
yaptk 
gördügünde 
görmyshty 
ynemli 
japacaksin 
odam da 
Karagözün 
Leylayla 
Türkiyenin 

yağmur 
gelecek 
güzel 

sevimli 
eğlenceli 

yaptık 
gördüğünde 
görmüştü 
önemli 

yapacaksın 
odamda 

Karagöz’ün 
Leyla’yla 

Türkiye’nin 
Toplam 14  

 
TÖ3 Diğer yazım 
hataları 

          Yanlış yazım Doğru 
yazım 

Diğer yazım hataları oyunler 
korebe 

saklanbaç 
kose kapmaca 

ucakla 
Melvana 
Semiliye 

cenet 
tahiri 

tehnoloji 
fotograf 
kilma 

ceketeki 
çunkü 

baryam 
eblise 
hedye 

oyunlar 
körebe 

saklambaç 
köşe kapmaca 

uçakla 
Mevlâna 
Selimiye 
cennet 
tarihi 

teknoloji 
fotoğraf 
klima 

ceketteki 
çünkü 

bayram 
elbise 
hediye 
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alyoruz 
banay 

paltolon  
kislik 
yazlik 
piyama 
gomlek 
cizme 
hrıka 

suveter 
telrik 
kasak 
eblise 
sakpa 
atki 

kapalicarsi 
Beyzit 

dükkânı 
alisveris 

etegi 
pahali 
bekeret 
canli  
koyle 
kunye 
yüzuk 
güzlük 
aylans 
şehr 

cülme 
tiatro 
sinena 

köy hatayı  
istirim 

oynayacagım 
merkesine 
kardesim 

afern 
basarılı 

tersi 

alıyoruz 
bayan 

pantolon 
kışlık 
yazlık 
pijama 
gömlek 
çizme 
hırka 

süveter 
terlik 
kazak 
elbise 
şapka 
atkı 

Kapalı Çarşı 
Beyazıt 
dükkânı 
alışveriş 

eteği 
pahalı 
bereket 
canlı 
kolye 
künye 
yüzük 
gözlük 
alyans 
şehir 
cümle 
tiyatro 
sinema 

köy hayatı 
isterim 

    oynayacağım 
merkezine 
kardeşim 

aferin 
başarılı 

terzi 
Toplam 57  

 
 
TÖ4 Diğer yazım hataları   Yanlış yazım Doğru ya-

zım 
Diğer yazım hataları yolculk 

uyandiktan 
sarkısı 
masali 

hajvanlar 
ormnda 

yolculuk 
uyandıktan 
şarkısı 
misali 
hayvanlar 
ormanda 
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cümle 
tiyatro 
sinema 

köy hayatı 
isterim 

    oynayacağım 
merkezine 
kardeşim 

aferin 
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TÖ4 Diğer yazım hataları   Yanlış yazım Doğru ya-

zım 
Diğer yazım hataları yolculk 

uyandiktan 
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kızmıs 
tekerlmeler 

tranvay 
feyton 

dileyelim 
anemle 
lanbası 

guvercin 
gezegenler 

makne 
misfir 
kus 

olmus 
karlim 
asaln 

kızmış 
tekerlemeler 
tramvay 
fayton 
dinlemeyelim 
annemle 
lambası 
güvercin 
gezegenler 
makine 
misafir 
kuş 
olmuş 
kralın 
aslan 

Toplam 21  
 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen diğer dillere mensup öğren-
ciler gibi Boşnak öğrenciler de Türkçe yazma becerisinde sorunlar 
yaşamaktadırlar. Bu sorunların seviye atladıkça gözle görülür oranda 
azaldığını tespit ettiğimiz araştırmamız sırasında, daha fazla yazma 
çalışmasının ve diğer dil becerilerinin gelişmesine paralel olarak yaz-
ma becerisi üzerinde olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

Diğer yazım hatalarının yoğun olarak tespit edildiği çalışmalar, 
bu becerilerini yeteri derecede geliştirememiş öğrencinin genel başarı 
düzeyiyle de paralel bir çizgi izlediği görülmüştür. Ayrıca, Demirel’in 
(1999) belirttiği gibi yazma becerisini diğer beceriler gibi mekanik bir 
süreç olarak değil eleştirel ve yaratıcı bir düşünce süreci olarak algı-
lamak gerekir. Bazı öğrencilerdeki bu doğrultudaki karakteristik özel-
likler, yazım hataları noktasında etkili olmaktadır. 

 
Sonuç ve Öneriler 

Yazma eğitimi, dinleme, okuma ve konuşma becerileriyle ilişkili 
ve bu beceriler bir bütün hâlinde ‘yazıyla somutlaştığı’ için özel ola-
rak zaman ayrılması gerektiren bir beceridir. Yazma becerisi aynı za-
manda anlatmaya dayalı bir beceridir. Yabancı dil öğretiminde en zor 
ve en son gelişen becerilerden birisidir. Bunun nedeni bu becerinin 
diğer becerilerin (okuma, dinleme ve konuşma becerisinin) gelişimine 
bağlı olmasıdır.  

Boşnak öğrencileri yabancı dil olarak Türkçeyi dinleme, konuş-
ma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceri ile öğrenmektedir-
ler. Öğrenilen dili somutlaştıran bir beceri olan yazma öğretimi belirli 
aşamalardan ve basamaklardan oluşmaktadır. Alfabe, kelime, cümle, 
paragraf ve metin öğretimiyle öğrencilere yazma bilgisi kazandırılır-
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ken, Boşnakçanın kendine özgü yapısı sebebiyle bu süreçte bazı so-
runlar ortaya çıkmaktadır. Jupalı Boşnak öğrencilerine Türkçenin öğ-
retimi sürecinde tespit edilen sorunlar ışığında yazma eğitiminde dik-
kat edilmesi gereken hususlar da bu çalışma kapsamında ele alınmaya 
çalışılmıştır. 

Araştırmamızda belirlenen yazım hatalarının oranı Türkçe Öğre-
niyorum-1 ve Türkçe Öğreniyorum-2 seviyesinde daha fazla ve bu iki 
seviyede birbirine yakınken, Türkçe Öğreniyorum-3 ve Türkçe Öğre-
niyorum-4 seviyesindeki öğrencilerin yazım hatalarının oldukça azal-
dığı görülmektedir.   

Boşnak öğrencilerinin kendi ana dillerinde Türkçedeki “ğ, ı, ö, ü, 
j, l” sesleri bulunmadığı için Türkçe Öğreniyorum birinci ve ikinci 
seviyesinde yazma ve telaffuz etme sırasında zorlandıkları, bu zorlu-
ğun yazma çalışmalarına da yansıdığı görülmüştür. Aynı durum telaf-
fuz için de geçerlidir. Boşnak öğrencilerinin karşılaştığı bu durum 
Türkçe imla ve söz dizimi kuralları için de geçerlidir. Boşnakça imlâ 
ve söz dizimi kuralları Türkçenin imla ve söz dizimi kurallarına göre 
oldukça farklıdır. Bunun aşılması için daha fazla zamana, daha fazla 
yazma, dinleme ve konuşma çalışmalarına yer verilmesi gerektiği so-
nucuna varılmıştır. Bunun en iyi göstergesi Türkçe Öğreniyorum 4 
seviyesine gelen öğrencilerin, seviye atladıkça yazma çalışmalarında 
daha az hata yaptıkları tespit edilmiştir. 

2013/2014 yılından bu yana “Türkçe Öğreniyorum 1-2-3-4” set-
leri kullanılan Prizren’in Jupa yöresi okullarında öğrenciler, setin dör-
düncü bölümünü tamamladıklarında yeterli ve beklenen düzeyde 
yazma ve konuşma becerisine erişebildikleri görülmüştür. 

Lakin Boşnakçanın kendine özgü gramer hususiyetleri, Türkçeyle 
olan farklılıkları, Türkçe Öğreniyorum 1. ve 2. seviyesindeki öğrenci-
lerde bilhassa fonetik ve morfolojik kurallarına uygun olmayan yazım 
hataları olarak yansımaktadır. Ayrıca hata oranının öğrencilerin genel 
eğitim başarısı ve yabancı dil öğrenme becerisiyle de doğru orantılı 
olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenin dikte yöntemiyle okuması ve 
öğrencilerden kâğıda yazması biçimiyle gerçekleştirdiğimiz yoklama 
ödevleri üzerinde yaptığımız incelemeler sırasında, hata oranının aynı 
zamanda genel eğitim başarısı ve yabancı dil öğrenme becerisi zayıf 
olan öğrencilerin ödevlerinde daha fazla ön plana çıktığı tespit edil-
miştir.   

Uzmanlara göre yazma becerisi, yazı yazmakla edinilir; yazma 
eğitiminin temel ilkesi ise yazmaktır. Yazma becerisinin, dinleme, ko-
nuşma ve okuma becerisiyle paralel geliştirilmesi için daha fazla dikte 
ve kompozisyon çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. 
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Ana dili Boşnakça ve özellikle eğitim başarısı ve yabancı dil öğ-
renme becerisi daha zayıf olan öğrencilere daha fazla dikte ve kompo-
zisyon çalışması yapılması önem arz etmektedir. Aynı zamanda öğre-
tim sırasında her iki dilin gramer farklılıkları göz önünde bulundurula-
rak, Türkçenin gramer yapısı kavramaları için öğrencilere Türkçe Öğ-
reniyorum setlerindeki materyaller yanında, öğrenimin bir kısmında 
gramer özellikler de izah edilmelidir. Çünkü hazırlanan setler, metin 
odaklı Türkçe öğrenimini esas almaktadır. 

Dinleme odaklı dikte yöntemiyle yazım ve araştırma çalışması 
gerçekleştirildiği için aynı zamanda bu hataların dinlemeyle paralel 
hatalar olabileceği görüşü de ön plana çıkmış, daha fazla dinleme ça-
lışması yapılmasının yazım hatalarının azaltılmasına katkı sunacağı 
bir daha kanıtlanmıştır. Daha fazla dinleme ve yazma imkânı bulan 
üçüncü ve dördüncü seviyedeki öğrencilerin yazılarındaki hata azlığı 
bunun bir diğer göstergesi olmaktadır.  
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KOSOVA’DA KULLANILAN TÜRKÇENİN TARİHİ 
KÖKENLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER 

 
“PRİZRENCE KONUŞALIM”, ANLAŞMAK MI, 

YAŞATMAK MI? 
 

AZİZ SERBEST* 
 

“Prizrence Konuşalım” yakın zamanda sosyal medyada, Face-
book üzerinden oluşturulan bir grubun adı. Bu gruba katılanlar yazış-
ma dili olarak, Kosova’da yüzyıllardır konuşulan Prizren Türkçesini 
seçmişler. Bunu, ortak bir dil olarak mı kullandıkları, Türkçenin bir 
ağzını, şivesini yaşatmak kaygısıyla mı veya hemşehrilik duygusuyla 
hareket ederek birbirlerine nerede olurlarsa olsunlar daha kolay ulaşa-
bilmek için mi yapmışlardır? Bilmiyoruz. Ancak, bir şehrin adına in-
dirgenerek tanımlansa bile bir dilin kullanımdaki etkisini göstermesi 
bakımından önemlidir. Bir dilde anlaşmaya çağrı, ağız özellikleri çer-
çevesinde olsa bile o dilin yaşatılmasını içeren bir çağrı olarak da de-
ğerlendirilebilir. 

Türkçe, Kosova’da bir dil bölgesi coğrafyasının gerçeği olarak 
çok önemli bir rol oynamıştır. Prizren, Priştine, Mitroviça, Gilan, İ-
pek, Mamuşa, Doburçan, Vıçıtırn’da yüzyıllarca konuşulagelen Türk-
çe, genel anlaşma aracı olarak da kabul edilen belirli bir ağza da-
yanmaktadır. Bu ağız özelliklerinin sınırları, içlerinde konuşma tarz-
larının birbirinden çeşitli varyantlarla, belli bellirsiz ayrıldıkları çekir-
dek bölgelerden oluşmaktadır. Kosova Türk ağzı, çekirdek bölge ola-
rak adlandırdığımız yerleşim yerlerinde yaşayan insan topluluklarının 
yüzyıllardır ortak anlaşma dili olmuştur. Bu bakımdan Kosova hem 
coğrafi bir dil bölgesi hem de kavimlerin tarihî bir geçiş bölgesi olarak 
Türkçenin organik olarak yaşatıldığı, kendine özgü bir bütünlüğe sa-
hip, bir dil adası olarak da adlandırılabilir. 

Dilbilim araştırmacıları tarafından, Anadolu Ağızları ve Rumeli 
Ağızları olarak ikiye ayrılan ve bunlardan Rumeli Ağızlarınının da, 
Batı Rumeli ve Doğu Rumeli olarak kendi içinde ikiye ayrıldığı Türki-
ye Türkçesi içinde yer alan Kosova Türkçesi Ağız yapısı, tarihî kö-
kenlerine yönelik özellikleriyle yeterince incelenmemiştir. 

Gürer Gülsevin, Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihi Dö-
nemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği, 17.Yüz-
yıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları başlıklı kitabında, bu konuda şunları 
belirtiyor: 

 
* Gazeteci, yazar, Prizren 
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“Yaşayan ağızların günümüze ait dil verileri sunduğu bir gerçek-
tir. Ancak bu ağızların aynı zamanda tarihî dönemlere ait dil verilerini 
de yaşatıyor oldukları bir gerçektir. Hatta yazı dillerinde terkedilmiş, 
değiştirilmiş olan eski özellikler bazen ağızlarda saklanmıştır. Bu yüz-
den yaşayan ağızlar karşılaştırmalı incelemelere tabi tutulurlarsa, aynı 
zamanda, tarihî dönemlere ait bilgilere ulaşmamızın en önemli araçla-
rından olurlar. Bugün yaşayan ağızların, tarihin herhangi bir döne-
minde nasıl özellikler taşımış olabileceği konusu da henüz layıkıyla 
incelenebilmiş değildir…” (Gülsevin, 2017: 19). 

Yazar, bu saptamaları yaptığı kitabında, kısaca BRT olarak adlan-
dırdığı, Batı Rumeli Türkçesi ağızlarını araştırırken araştırmasının 
uzandığı tarih olarak 17. yüzyılı tercih etmiştir. Bunun en önemli se-
bebi olarak da Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin, o dönemin dilleri ve 
ağızlarını aktaran en önemli yazılı bir kaynak olarak değerlendi-
rilmesini göstermektedir. Bu kitap doğal olarak BRT incelemesinde 
sadece Kosova’yı değil, daha geniş bir dil alanını ele alırken Kosova 
Türkçesi Ağızlarının da, 17. yüzyıla kadar uzanan varyantlarını kap-
samıştır. 

Kosova Türkçesi Ağızlarını, diğer Rumeli ağızlarından kesin bir 
çizgiyle ayıran temel özellik, g=c , k=ç ünsüz değişmeleridir. Kosova 
Türk Ağızlarıyla ilgili dil araştırmalarının öncülerinden Nimettullah 
Hafız, bu ünsüz değişmelerinin Balkanlarda sadece Kosova Ağızların-
da görüldüğünü değerlendirmiştir. Nimetullah Hafız’ın sözlü halk ede-
biyatı metinlerinden oluşan ve Kosova da tarih boyunca dilden dile 
geçerek yaşatılan sözlü halk edebiyatının tüm alanlarını kapsayan der-
leme kitabında Kosova Türk ağızına ait örnekleri bolca bulmak müm-
kündür. 

Balkan Türkçesi Ağızları üzerinde yaptığı sınıflandırma çalışma-
sıyla bugüne kadar çok sayıda Türk ve yabancı araştırmacıya yol gös-
terici olan ünlü Macar Türkolog Gyula Néméth (1983), 8 madde de 
topladığı ölçütlerinde bu ünsüz değişmelerine yer vermemesine karşın, 
makalesinde çok önemli saptamalar yapar: 

“Batı Rumeli de hangi Türk ağızlarının birbiriyle karıştığını ve 
bugünkü durumun nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Bu dil tarihi sürecine 
ait bir Kuzey Doğu Küçük Asya ağızının, doğrudan doğruya Batı Ru-
meliye atladığını düşünmek saflık olur. Yalnız şunu söyleyebiliriz; 
Batı Rumeli ağızının oluşmasında Kuzey Doğu Anadolu Türkçesinin 
kesin rolü olmuştur[...] Bu ağız benzerliklerinin kökeni Türk yerleş-
mesi öncesi yüzyıllara iniyor.” 
       Türkiye Türkçesinin temeli, Oğuz Türkçesinin Gelişimi başlıklı 
kitabıyla tanınmış dilbilimi uzmanı Zeynep Korkmaz, Türkiye 
Türkçe-sinin temelini oluşturan Oğuzca’yı inceleyerek Balkan 
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“Yaşayan ağızların günümüze ait dil verileri sunduğu bir gerçek-
tir. Ancak bu ağızların aynı zamanda tarihî dönemlere ait dil verilerini 
de yaşatıyor oldukları bir gerçektir. Hatta yazı dillerinde terkedilmiş, 
değiştirilmiş olan eski özellikler bazen ağızlarda saklanmıştır. Bu yüz-
den yaşayan ağızlar karşılaştırmalı incelemelere tabi tutulurlarsa, aynı 
zamanda, tarihî dönemlere ait bilgilere ulaşmamızın en önemli araçla-
rından olurlar. Bugün yaşayan ağızların, tarihin herhangi bir döne-
minde nasıl özellikler taşımış olabileceği konusu da henüz layıkıyla 
incelenebilmiş değildir…” (Gülsevin, 2017: 19). 

Yazar, bu saptamaları yaptığı kitabında, kısaca BRT olarak adlan-
dırdığı, Batı Rumeli Türkçesi ağızlarını araştırırken araştırmasının 
uzandığı tarih olarak 17. yüzyılı tercih etmiştir. Bunun en önemli se-
bebi olarak da Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin, o dönemin dilleri ve 
ağızlarını aktaran en önemli yazılı bir kaynak olarak değerlendi-
rilmesini göstermektedir. Bu kitap doğal olarak BRT incelemesinde 
sadece Kosova’yı değil, daha geniş bir dil alanını ele alırken Kosova 
Türkçesi Ağızlarının da, 17. yüzyıla kadar uzanan varyantlarını kap-
samıştır. 

Kosova Türkçesi Ağızlarını, diğer Rumeli ağızlarından kesin bir 
çizgiyle ayıran temel özellik, g=c , k=ç ünsüz değişmeleridir. Kosova 
Türk Ağızlarıyla ilgili dil araştırmalarının öncülerinden Nimettullah 
Hafız, bu ünsüz değişmelerinin Balkanlarda sadece Kosova Ağızların-
da görüldüğünü değerlendirmiştir. Nimetullah Hafız’ın sözlü halk ede-
biyatı metinlerinden oluşan ve Kosova da tarih boyunca dilden dile 
geçerek yaşatılan sözlü halk edebiyatının tüm alanlarını kapsayan der-
leme kitabında Kosova Türk ağızına ait örnekleri bolca bulmak müm-
kündür. 

Balkan Türkçesi Ağızları üzerinde yaptığı sınıflandırma çalışma-
sıyla bugüne kadar çok sayıda Türk ve yabancı araştırmacıya yol gös-
terici olan ünlü Macar Türkolog Gyula Néméth (1983), 8 madde de 
topladığı ölçütlerinde bu ünsüz değişmelerine yer vermemesine karşın, 
makalesinde çok önemli saptamalar yapar: 

“Batı Rumeli de hangi Türk ağızlarının birbiriyle karıştığını ve 
bugünkü durumun nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Bu dil tarihi sürecine 
ait bir Kuzey Doğu Küçük Asya ağızının, doğrudan doğruya Batı Ru-
meliye atladığını düşünmek saflık olur. Yalnız şunu söyleyebiliriz; 
Batı Rumeli ağızının oluşmasında Kuzey Doğu Anadolu Türkçesinin 
kesin rolü olmuştur[...] Bu ağız benzerliklerinin kökeni Türk yerleş-
mesi öncesi yüzyıllara iniyor.” 
       Türkiye Türkçesinin temeli, Oğuz Türkçesinin Gelişimi başlıklı 
kitabıyla tanınmış dilbilimi uzmanı Zeynep Korkmaz, Türkiye 
Türkçe-sinin temelini oluşturan Oğuzca’yı inceleyerek Balkan 
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Türkçesi ağız-larının aslında Türkiye Türkçesi Ağızlarının Balkanlar-
daki uzantısı ni-teliğinde olduğunundan hareket ederek   şu saptama-
larda bulunur: 
“Balkan ülkelerine yapılan Türk göçleri yalnız 14. yüzyılın ikinci yarı-
sında başlamış ve Anadolu bölgesinden yapılan göçlerle sınırlı kalmış 
değildir. Bu göçler tarih boyunca yapılagelmiştir.  
Konuya Balkan Türkçesi ağızları açısından yaklaşıldığında, Balkan-
lara Osmanlı egemenliğinden daha önceki yüzyıllarda da Türk dalga-
larının ve Oğuz dışı bir takım Türk boylarının da gelip yurt tutmuş ol-
masından kaynaklanan karışma, zamanla Balkan Türk ağızlarında tari-
hî dönemlerden kalma bazı izlere de yol açmıştır.” (Korkmaz, 2013: 
152-153). 
       Türk ve dünya Türkologlarının bilimsel veriler temelinde üzerin-
de birleştikleri Kuzey Doğu Karadeniz Türkçesi ağızlarıyla Batı Ru-
meli-Kosova Türkçesi ağızları arasındaki ilişkinin maddi kanıtlarının 
ortaya çıkarılmasında öncelikle, Kuzey Doğu Karadeniz’in dil coğraf-
yamızdaki yerine bakmakta yarar vardır. Bu alanda otorite olarak ka-
bul edilen Zeynep Korkmaz’ın,“Doğu Karadeniz bölgesi ağızlarının 
Türkiye Türkçesi ağızları arasındaki yeri” başlıklı makalesine baka-
lım: 
     “Türkiye Türkçesinin bugünkü ölçünlü (standart) yazı dili olu-
şurken, bir yandan da Oğuz-Türkmen, Kıpçak vb. etnik Türk boyla-
rına ait ağızların yıkılan Bizans İmparatorluğu kalıntısı içinde kalan 
bazı yerli unsurlarla karışıp kaynaşması sonucunda ve esas itibarıyla 
Oğuz-Türkmen ağızları temelinde, yazı dilinden bağımsız olarak yer 
alan değişme gelişmelerle Türkiye Türkçesi ağızları oluşmuştur[...] 
Bilindiği üzere yer adları, bir bölgenin etnik yapısının ve yerleşim ta-
rihinin Aydınlatılmasında önemli ipuçları verir: 
      “Biz 1960’lı yıllarda Bartın ağızları üzerindeki lehçe tabakalaş-
masını incelerken, bütün orta ve doğu Karadeniz bölgesinde olduğu 
gibi Bartın ve yöresi ağızlarında da alt tabakayı Kıpçakların oluş-
turduğunu gördük. Bu durumu çeşitli arşiv kaynakları ile tarihî kay-
nakların verdiği bilgilerde doğrulamıştır[...] Doğu Karadeniz Bölgesi 
ağızlarında da Kuman-Kıpçak lehçelerinden gelme bir takım özellik-
lerin yer aldığına tanık olduk” (Korkmaz, 2009: 707-708). 
     Doğu Karadeniz bölgesine özgü belirgin özellikler gösteren Türkçe 
ağız özelliklerinin, Oğuz-Kıpçak yerleşimiyle birlikte oluştuğunu, dil-
bilimciler ve tarihçilerin araştırmaları ortaya koymaktadır. Mehmet 
Özmenli’nin, “Orta Çağ’da Doğu Karadeniz’de Oğuz ve Kıpçak yerle-
şimi” başlıklı makalesinde yer alan bilgiler, konumuza ışık tutması ba-
kımından önemlidir: 
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      “[...] MS 11. yüzyılda Balkaş Gölü çevresinden çıkıp Karade-
niz”in batısına kadar göçeden Kıpçak boylarının Anadolu Karade-
niz’indeki uğrak yerlerinden en önemlisi Torul, Alucra, Şebinkarahi-
sar’dır. Buralarda bulunan Koman isimli köyler Kuman”ın farklı söy-
lenişinden başka bir şey değildir[...] Doğu Karadeniz’in yer adlarından 
pek çoğunun Kuman adıyla aynı olduğu görülmektedir. Kumanit \ Of, 
Komoro \ Yomra, Kumanonduz \ Tonya, Kumanak \ Vakfıkebir, Ku-
manolet \ Arhavi, Kumanovacık Yaylası \ Espiye, Kumanderesi \ Acu-
ra, Kumanlar \ Ulubey, Komari Köyü \ Sinop, Komanak-Gümenek \ 
Tokat, Asyada başlayan birliktelik ve mücadele ihtimal dâhilindedir ki 
Karadeniz’e yerleşen bu iki Türk unsurunun oluşturdukları bir ortak 
kültür, bu günkü Karadeniz kültürünün temelini oluşturmaktadır.” 
Oğuz-Kıpçak birlikteliği, örf âdet benzerliği, dil benzerlikleri kana-
atlerimizi güçlendirmektedir. Ayrıca Oğuzların ortak ongunlarının 
özellikle yırtıcı ve avcı kuşlar olması dikkat çekicidir (Özmenli, 2016: 
529). Karahan’ın “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması” başlıklı ki-
tabına dönecek olursak Kuzeydoğu grubu ağızları başlıklı bölümünde, 
ağız bölgesinin sınırları ve diyalektolojik durumu başlığı Altında şu 
önemli saptamalarda bulunuyor: 
     “Bu ağız bölgesi, Trabzon ve Rize illeri ile Hopa, Arhavi, Borçka-
Artvin ilçelerini içine alır. Kuzeydoğu Grubu ağızları, batıda siyasi 
sınırlarının ötesinde Batı Rumeli ağızlarıyla bir çok bakımdan birleşir. 
Bölge ağızlarında tespit edilen Kıpçak Türkçesi izleri, bu yörede bazı 
Kıpçak boylarının iskân edildiğini düşüncesini desteklemektedir.” 
(Karahanlı, 2017: 97). Karahan, kitabın son sayfasında Batı Rumeli 
ağızları ile Kuzeydoğu ve kısmen de Doğu grubu ağızlarında görülen 
ortak özelliklere örnekler vererek değindikten sonra şunları da vurgu-
lamaktadır: 
      “Anadolu ağızlarının oluşumunda Oğuz dışı Türk boylarının da 
etkisi görülmektedir. Bugün İzmit, Bartın, Tirebolu ve Artvin’de yo-
ğun olmak üzere, Anadolu’nun her tarafından serpinti hâlinde, Kıp-
çak Türkçesi özelliklerine [n=y,g=v,s=h,f=p,ş=s} ünlü-ünsüz uyum-
suzluğu vs. rastlıyoruz.” Karahan, yukarda belirtiğimiz bu benzer-
liklerin, Batı Rumeli Türkçesiyle ilişkisini, Macar Türkolog G. Né-
méth’in Türkiyeli ve yabancı Türkologlarca da bir başvuru makalesi 
olarak gördükleri değerlendirmelerine dayandırmaktadır. 
      Bu makaledeki saptamalar genel hatlarıyla doğrudur. Ancak Né-
méth’in bu makalesinde belirttiği ülkeler bağlamında Batı Rumeli 
Türkçesi ağızlarının sınırlarında (Örn: Arnavutluk) günümüzde tam 
bir belirsizlik sözkonusudur. Örneğin bu makalede Kosova Türkçesi-
ne ve özelliklerine (g|c ve k|ç geçişmeleri) hiç yer verilmemiştir. Oysa 
araştırmalarını saha çalışması olarak sürdürdüğü 1950’li yıllarda, Ko-
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sova Türkçesi bütün varyantlarıyla (İpek, Mitroviça, Gilan şehirleri 
dâhil olmak üzere) olanca canlılığıyla yaşamaktaydı. 
      G. Néméth (1983: 162) yine de dillerin değişkenliğine inanan bi-
lim adamı titizliğiyle ilerde ortaya çıkacak araştırma ve bilgiler ışı-
ğında, yeni değişikler olabileceğine dikkat çekerek çok önemli bir sap-
tama yapar: “[...]Bu dil tarihi sürecine ait bir Kuzey Doğu Küçük 
Asya ağızının doğrudan doğruya Batı Rumeliye atladığını düşünmek 
saflık olur [...] Bu ağız benzeşmesinin kökeni Türk yerleşmesi öncesi 
yüzyıllara iniyor.” Başlıbaşına bu saptama bile, Batı Rumeli Türkçe-
sinin, Doğu Karadeniz’den yapılan bir iskân sonucunda olmadığı id-
diasını güçlendirmektedir. 
      Bizim de bu yazıdaki amacımız, Kosova Türkçesinin oluşmasında, 
Batı Rumeliye (diğer Balkan milletleri gibi), Osmanlı Türklerinden 
önce yerleşen Türk boy ve kavimlerinin doğrudan eklemleşmesinin, 
ana neden olduğu gerçeğine dikkat çekmektir. Nasıl ki Doğu Kara-
deniz Türkçesi, kendi coğrafi ve tarihî etkileşim alanı sonucunda orta-
ya çıkmış ve ciddi bilimsel çalışmalar bunu kanıtlamışsa Kosova 
Türkçesinin ortaya çıkışı da (birbirinden uzak alanlarda da olsa) ben-
zer koşullarda olmuştur. 
      Bu alandaki eksiklik, Kosova düzleminde dil ve tarih araştırma-
larının hemen hemen hiç yapılmaması ya da çok yetersiz olmasıdır. 
Çalışmaların çok geç olmadan ciddiyetle başlaması gerekmektedir. Bu 
araştırmalar, Kosova Türklerinin kökeninin, bir imparatorluk içi iskân 
ve göç hareketinden ibaret olmadığını, diliyle de fiziki varlığıyla da bu 
toprakların eski ve asli bir unsuru olduğunun kanıtı olacaktır. Yazımı-
zın başında yer verdiğimiz “Prizrence konuşalım” göndermesini an-
lamlı kılacaktır. Ayrıca bu ağız özelliğimizin tümüyle kaybolarak tarih 
olmasını önlemek, ancak böyle mümkün olacaktır. 
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ORHAN VELİ’NİN MOLIERE TERCÜMELERİ  
ÜZERİNE 

 
Bilge ERCİLASUN* 

 
ÖZET 

 
“Orhan Veli’nin Moliere Tercümeleri Üzerine” adlı yazı beş bölüm-
den meydana geliyor: 
1. Tercümenin Önemi ve İlk Tercümeler: Burada uyanış dönemlerinde 
tercümenin rolü üzerinde durulmuş ve Tanzimat Devri’nde yapılan ilk 
tercümelerden bahsedilmiştir.  
2. Türk Tiyatrosunun Gelişmesi: Bu bölümde Türk tiyatrosu bütün 
olarak ele alınmayıp Ahmet Vefik Paşa ve onun yolundan gidenlere 
yer verilmiştir. Bu ekolde en bariz özelliğin Moliere tesiri olduğu be-
lirtilmektedir.   
3. Moliere Moliere hakkında bilgi verilmiş ve Türk edebiyatında Mo-
liere’in etkisinden bahsedilmiştir. 
4. Orhan Veli Kanık: Hayatı, eserleri, eserlerinde görülen belli başlı 
özellikler anlatılmıştır. Bu bölümde Orhan Veli’nin eserlerindeki mi-
zahi unsurlar belirtilirken mizahi bakışın hâkim olduğu iki kitap üze-
rinde de durulmaktadır  (Nasrettin Hoca Hikâyeleri ve La Fontai-ne’in 
Masalları).  
5. Orhan Veli’nin Moliere Tercümeleri: Burada Orhan Veli’nin Moli-
ere’den yaptığı tercümeler kısaca tanıtılıyor: Tartuffe (Tartuffe ou 
L’Imposteur), Scapin’in Dolapları (Les Fourberies de Scapin), Sicil-
yalı yahut Resimli Muhabbet (Le Sicilien ou L’Amour Peintre), Ver-
sailles Tulûatı (L’Impromptu de Versailles - Bu oyun Orhan Veli ile 
Azra Erhat tarafından Türkçeye çevrilmiştir). Bu bölümde ayrıca Ah-
met Vefik Paşa ile Orhan Veli’nin Moliere çevirilerinden örnekler bu-
lunmaktadır (Tartuffe ve Scapin’in Dolapları). 
 
Anahtar Kelimeler: Ahmet Vefik Paşa, Moliere, Tercüme, Adaptas-
yon, Türk Tiyatrosu, Tanzimat Devri, Komedi, Mizah, İroni.  
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ON TRANSLATIONS FROM MOLIERE BY ORHAN VELİ 
KANIK 

 
ABSTRACT 

 
The translations and their role in Turkish literature are analyzed in 
five parts in this article by a special emphasis on Orhan Veli Kanık’s 
translations from Moliere’s writings. In the first part, the role of the 
translation is examined during the enlightenment period by concen-
trating on the first translations from Western literature. In the second 
part, the impact of Moliere on Turkish theater is analyzed by focusing 
on Ahmet Vefik Paşa school. The third part of the article consists of 
the biography and the influence of Moliere on Turkish literature gen-
erally. The biography of Orhan Veli as well as his works and some 
characteristics of his writings are elaborated in the fourth part of the 
article. Stories of Nasrettin Hoca and La Fontaine’s Fabls, two influ-
ential works on Orhan Veli Kanık, are also studied in this part. Ka-
nık’s translations from Moliere, namely Tartuffe (Tartuffe ou L’Im-
posteur), The Impostures of Scapin (Les Fourberies de Scapin), The 
Sicilian or Love the Painter (Le Sicilien ou L’amour Peintre) and The 
Versailles Impromptu (L’Impromptu de Versailles), are analyzed in 
the fifth and the last part. Besides some samples are given from the 
Moliere translations of Ahmet Vefik Paşa and Orhan Veli Kanık. 
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1. Tercümenin Önemi ve İlk Tercümeler: 
Hilmi Ziya Ülken (2011: IX), milletlerin uyanış devirlerinde ter-

cümenin büyük rolüne işaret eder ve bütün büyük uyanış devirlerinin 
geniş ve köklü bir tercüme faaliyeti ile başladığını söyler. 

Tarih boyunca yeryüzünde birçok medeniyetler meydana gelmiş, 
bunlar birbirlerinden ayrı ve habersiz olarak birbirlerine tesir etmeden 
kendi çevreleri içinde yaşamışlardır. Eski Amerika medeniyeti ile eski 
Çin medeniyeti buna örnektir. Akdeniz medeniyeti ise tarihten ve coğ-
rafyadan gelen pek çok tesiri içine almış, bölgeye önceden ve sonra-
dan dâhil olan milletlerin de yardımıyla genişlemiş, zenginleşmiş, za-
man içinde yayılarak devam etmiştir. Günümüzde onun bütün Avru-
pa’yı kapladığı, Asya’nın Uzak Doğu haricinde bütün köşelerine ya-
yıldığı, Kuzey Afrika’yı da içine aldığı söylenebilir. Zamanla İslam ve 
Hristiyan olmak üzere iki büyük kola ayrılsa da bu medeniyetin aslın-
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da tek bir kaynaktan geldiği ve geniş bir coğrafyanın ortak medeniyeti 
olduğunda şüphe yoktur. 

Ülken’e göre (2011: 4) medeniyet sürekli bir yürüyüştür ve tek 
bir medeniyet vardır. Bu, birbirinden farklı toplumların arasında yakın 
ve sıkı tesirlerin çoğalması ve genişlemesiyle devam eden bir medeni-
yettir. Büyük uyanış devirlerinde milletlerin, başlangıçta belli bir taklit 
ve çıraklık devri geçirmeleri şarttır. Bunun da körü körüne bir taklit 
olmadığını, herhangi birine veya bir şeye bilinçsiz olarak bağlanma ve 
bilinçsizce ardından gitme demek olmadığını bilmek lazımdır.  Bun-
dan dolayı büyük uyanış devirlerinde bir toplumun bütün tesirlere ka-
pılarını açması gerekir. Çünkü medeniyet sadece teknolojinin gelişme-
si demek değildir. Medeniyetin en önemli parçası kültür unsurlarıdır. 
Medeniyet, teknolojiyi yaratan şeydir yani makineyi yaratanın arka-
sındaki düşünce, görüş ve bakıştır. Bunu yapan da yaratıcılıktır.  

Bu tesirlerin başında tercüme gelmektedir. Fikir ve sanat eserleri-
nin aktarılması o toplumun kültüründe ve hayata bakışında büyük bir 
ufuk açacaktır. Bu yüzden uyanış devirlerinde yaratıcılığı sağlayan ve 
başlatan itici güç, tercümedir. Tarih boyunca büyük medeniyetleri baş-
latan unsurun, geniş ve yaygın bir tercüme faaliyeti olduğu görülmek-
tedir. Ülken (2011: 5-6) buna tarihten örnekler veriyor ve bunu yapar-
ken tarihteki “tek ve büyük medeniyet akışı” diye adlandırdığı devreyi 
özetlemiş oluyor: 

 
“Eski Yunan uyanışı Anadolu, Fenike, Mısır tercümeleriyle; Türk Uy-
gur uyanışı Hint, İran, Nasturi tercümeleriyle; İslam uyanışı Yunan 
(Nasturi, Yakubî), Hint tercümeleriyle; yeni Garp uyanışı (Rönesans) İs-
lam (Türk, Arap, Acem), Yahudi, Yunan tercümeleriyle mümkün ol-
muştur. 18’nci asırda başlayan Cermen uyanışı bütün eski kaynaklara 
Latin ve Anglo-Sakson dünyasının yeni mahsullerini de katmış ve Ay-
dınlanma ile hazırlanan bu zengin tercüme faaliyeti, Fırtına ve Giriş 
(Sturm und Drang) ile yaratıcı Alman kültürünü doğurmuştur Eski Yu-
nanlılar, Uygurlar, İslam milletleri, Rönesans milletleri, Alman roman-
tizmi eğer yeni bir şey yarattılar ve medeniyetin sürekli açılışına katıldı-
larsa; bu ancak onlara hazırlık olarak yaptıkları çok zengin tercüme faa-
liyetinden ve bu yabancı tesirlerin aşısıyla karşılaşan derin ve içten gel-
me aksülamellerden ileri gelmiştir.”  
 
Ülken bütün tesirlere kapılarını kapatmış veya onlara “korkarak 

ve kıskanarak” kapılarını açmış olanların da bulunduğunu söylüyor ve 
bunlara örnek olarak Osmanlı Devleti’nin çöküş devirlerini veriyor. 
Batılılaşma yolunda atılan adımların geniş bir tercüme faaliyetinden 
yoksun olması sebebiyle başarısız kaldığını belirtiyor. İşte bu yüzden 
bütün canlılığını kaybetmiş, “kötü bir mukallitlik” içinde kuruyup kal-
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mıştır, diyor. Ülken (2011: 6-7), Cumhuriyet döneminin “Türk mille-
tinin yeni bir uyanış devri” olduğunu da ifade ediyor. 

1940’lı yıllarda Maarif Vekâleti bünyesinde geniş bir tercüme fa-
aliyeti başlatılmış, Doğu ve Batı’dan önemli eserler Türkçeye aktarıl-
maya başlanmıştır. Bunlar arasında dünyanın bütün klasik eserlerinin 
yer aldığı görülüyor. Aristo, Eflatun, Dante, Taberi tarihleri başta ol-
mak üzere bütün büyük eserler güzel, anlaşılır ve edebî bir Türkçeyle 
dilimize aktarılmıştır. Bu tercümelerde dikkatli ve titiz bir ifade kulla-
nıldığını görmekteyiz. Tercüme edenlerin yalnız yabancı dili değil 
Türkçeyi de çok iyi bildikleri, her iki kültüre de hâkim oldukları açık-
ça görülmektedir. Tanınmış yazarlar ve edebiyatçılar tarafından yapı-
lan bu tercümelerde, Türkçenin inceliklerinden, zengin ve geniş 
imkânlarından faydalandıkları anlaşılıyor.   

Burada, eserlerden bazı örnekler vermek suretiyle, yapılan tercü-
meler hakkında bir fikir vermek istiyoruz: Yunan (Aristo, Eflatun, So-
lon, Sophokles), Latin (Çiçero, Tacitus, Terentius), İslam (Farabi, Ga-
zali, Firdevsi, Mevlâna Mesnevi, İbn-i Haldun, Sadi, Taberi), Çin 
(Konfüçyüs), Hint (Beydeba)…   

Bu tercümeleri yapanlar arasında devrin tanınmış edebiyatçıları 
ve fikir adamları yer almıştır. Bunlardan bazılarını örnek olarak vere-
lim: Behçet Necatigil, Nurullah Ataç, Hasan Âli Ediz, Nihal Yalaza 
Taluy, Tahsin Yazıcı, Kenan Akyüz, Veled İzbudak, Selahattin Batu, 
Niyazi Berkes, Yaşar Nabi Nayır, Sabahattin Eyüboğlu, Nahit Sırrı 
Örik, Sabri Esat Siyavuşgil, Suut Kemal Yetkin, Ali Kâmi Akyüz, 
Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Hamdi Varoğlu, Reşat Nuri 
Güntekin, Oktay Rıfat, Ali Süha Delilbaşı, Ömer Rıza Doğrul… 

 
İlk Tercümeler 

 Tanzimat’tan sonra Batı’ya olan ilginin arttığı görülür. Batı’ya du-
yulan ilgi ve hayranlık, kendi ülkemizdeki hataları ve eksiklikleri 
görme, kültür adamlarında kırgınlık, kızgınlık gibi duyguların ortaya 
çıkmasına sebep olur. Bütün bu duygular onların hem eserlerine hem 
de yaptıkları faaliyetlere yansır. Yazarlar kendi seçimlerine göre tespit 
ettikleri yabancı kitapları Türkçeye tercüme etmeye başlamışlardır. 
İnci Enginün (1992: 73) Tanzimat sonrası Batı’dan yapılan tercümele-
ri dört maddede topluyor: Gazete haberlerinin çevrilmesi (Bu yıllarda 
gazete sütunları Batı gazetelerinden yapılan çevirilerle doludur), yeni 
açılan okulların eğitim ihtiyacını karşılamak üzere gerekli kitap ve 
makalelerin çevrilmesi, Aydınlanma devri “filozofları ve edebiyatçıla-
rından irade ve aklı ön planda tutan parçalar”, marazî aşk duygusunu 
işleyen romantik edebiyat ürünleri…   



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

120  

mıştır, diyor. Ülken (2011: 6-7), Cumhuriyet döneminin “Türk mille-
tinin yeni bir uyanış devri” olduğunu da ifade ediyor. 

1940’lı yıllarda Maarif Vekâleti bünyesinde geniş bir tercüme fa-
aliyeti başlatılmış, Doğu ve Batı’dan önemli eserler Türkçeye aktarıl-
maya başlanmıştır. Bunlar arasında dünyanın bütün klasik eserlerinin 
yer aldığı görülüyor. Aristo, Eflatun, Dante, Taberi tarihleri başta ol-
mak üzere bütün büyük eserler güzel, anlaşılır ve edebî bir Türkçeyle 
dilimize aktarılmıştır. Bu tercümelerde dikkatli ve titiz bir ifade kulla-
nıldığını görmekteyiz. Tercüme edenlerin yalnız yabancı dili değil 
Türkçeyi de çok iyi bildikleri, her iki kültüre de hâkim oldukları açık-
ça görülmektedir. Tanınmış yazarlar ve edebiyatçılar tarafından yapı-
lan bu tercümelerde, Türkçenin inceliklerinden, zengin ve geniş 
imkânlarından faydalandıkları anlaşılıyor.   

Burada, eserlerden bazı örnekler vermek suretiyle, yapılan tercü-
meler hakkında bir fikir vermek istiyoruz: Yunan (Aristo, Eflatun, So-
lon, Sophokles), Latin (Çiçero, Tacitus, Terentius), İslam (Farabi, Ga-
zali, Firdevsi, Mevlâna Mesnevi, İbn-i Haldun, Sadi, Taberi), Çin 
(Konfüçyüs), Hint (Beydeba)…   

Bu tercümeleri yapanlar arasında devrin tanınmış edebiyatçıları 
ve fikir adamları yer almıştır. Bunlardan bazılarını örnek olarak vere-
lim: Behçet Necatigil, Nurullah Ataç, Hasan Âli Ediz, Nihal Yalaza 
Taluy, Tahsin Yazıcı, Kenan Akyüz, Veled İzbudak, Selahattin Batu, 
Niyazi Berkes, Yaşar Nabi Nayır, Sabahattin Eyüboğlu, Nahit Sırrı 
Örik, Sabri Esat Siyavuşgil, Suut Kemal Yetkin, Ali Kâmi Akyüz, 
Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Hamdi Varoğlu, Reşat Nuri 
Güntekin, Oktay Rıfat, Ali Süha Delilbaşı, Ömer Rıza Doğrul… 

 
İlk Tercümeler 

 Tanzimat’tan sonra Batı’ya olan ilginin arttığı görülür. Batı’ya du-
yulan ilgi ve hayranlık, kendi ülkemizdeki hataları ve eksiklikleri 
görme, kültür adamlarında kırgınlık, kızgınlık gibi duyguların ortaya 
çıkmasına sebep olur. Bütün bu duygular onların hem eserlerine hem 
de yaptıkları faaliyetlere yansır. Yazarlar kendi seçimlerine göre tespit 
ettikleri yabancı kitapları Türkçeye tercüme etmeye başlamışlardır. 
İnci Enginün (1992: 73) Tanzimat sonrası Batı’dan yapılan tercümele-
ri dört maddede topluyor: Gazete haberlerinin çevrilmesi (Bu yıllarda 
gazete sütunları Batı gazetelerinden yapılan çevirilerle doludur), yeni 
açılan okulların eğitim ihtiyacını karşılamak üzere gerekli kitap ve 
makalelerin çevrilmesi, Aydınlanma devri “filozofları ve edebiyatçıla-
rından irade ve aklı ön planda tutan parçalar”, marazî aşk duygusunu 
işleyen romantik edebiyat ürünleri…   

BAL-TAM Türklük Bilgisi 34  
 

 

121 

Bu yıllarda geniş bir eğitim faaliyetine de hız verilmiş, eğitim ku-
rumları açılmıştır. 1862 yılında üniversite (Darülfünun) açılmış, üni-
versiteye kitap hazırlamak için bir akademi kurulmuş (Encümen-i Da-
niş), ilmi geniş bir kitleye yayabilmek için Cemiyet-i İlmiye-i Osma-
niye oluşturulmuştur. Eğitim için Fransızcadan her alanda (tarih, coğ-
rafya, jimnastik gibi çok çeşitli konularda)  tercümeler yapılır. Bu du-
rum, konunun ciddi planda ele alındığını gösterir (Enginün, 1992: 68-
69).     

Burada bütün çevirilerden bahsetmeyeceğiz. Sadece tesiri büyük 
olan ve zihniyet değişmesine sebep olabilecek bazı çevirilere değine-
ceğiz. En önemli tercümeler şunlardır.  

1) 1859’da Münif Paşa Muhaverat-ı Hikemiye’yi neşreder. Münif 
Paşa bu kitabında Fenelon, Fontenelle, Voltaire’den aldığı bazı diya-
logları toplamıştır. Bu eserle okuyucu ilk defa farklı düşüncelerle kar-
şılaşır. Bunlar “insan yaradılışı, şöhret telakkisi, ferdî ihtiras, vatan 
sevgisi, cemiyet ahlakı, genç kız ve kadın terbiyesi” hakkındaki dü-
şüncelerdir. Tanpınar (2006: 171) bu eseri “yenilik tarihimizde adı 
unutulmuş bir kahramana” benzeterek bu eserin Hamid’in ve Namık 
Kemal’in piyeslerine tesir ettiğini, “aşağı yukarı bütün bir neslin bu 
fikirlerle kımıldandığını” ifade eder. Münif Paşa çıkardığı Mecmua-i 
Fünun’da da pek çok yeni bilgiler verir. Münif Paşa’nın yayınları, 
edebiyatla doğrudan doğruya ilgili olmasa da devri etkileyen ve zihni-
yetin değişmesini sağlayan önemli teşebbüslerdir.   

2) Bu konuda yapılmış çalışmalardan bir diğeri, Şinasi’nin 
1859’da yayımladığı Tercüme-i Manzume’dir. Bu kitapta Racine, 
Lamartine, La Fontaine, Gilbert ve Fenelon’dan tercüme parçalar bu-
lunur. Şinasi’nin bu eseri Batı’daki şairleri ve şiiri tanıtan önemli bir 
çalışmadır. Bu suretle Lamartine ve La Fontaine’in, ülkemizde tanın-
dığını ve sevilen şahsiyetler hâline geldiklerini söylemek mümkündür.  

3) Farklı ve yeni bakışlar getiren ve böylece topluma tesir eden 
diğer tercümeleri şöyle sıralayabiliriz: Monte Cristo, Güliver’in Seya-
hatleri, Robinson… Bunlar, değişik roman türlerinin tanınmasına se-
bep olmuş, devrin edebiyatçılarına tesir ederek macera romanlarına 
olan ilgiyi arttırmış ve macera romanlarının yazılmasını sağlamıştır. 
Bu eserlerin izleri Ahmet Mithat, Namık Kemal ve Abdülhak Ha-
mid’in yazdığı eserlerde de görülmektedir. Bunlardan başka, devre 
tesir eden yazarlar arasında Jean Jacques Rousseau (en önemlilerinden 
biri Ziya Paşa’nın Emile tercümesidir-1888) ve Victor Hugo’yu da 
sayabiliriz. Fenelon’un Telemak adlı eserinin etkisine de işaret etmek 
lazımdır. Bu eser hem Yusuf Kâmil Paşa tarafından hem de Ahmet 
Vefik Paşa tarafından Türkçeye çevrilmiştir (Enginün, 1992: 70-71).   
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Tanzimat edebiyatçıları ve fikir adamları arasında Batı’ya bakışta 
en şuurlu hareket edenlerin Münif Paşa, Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa 
olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Vefik Paşa isabetli bir şekilde Molie-
re’i seçmiş, tercüme ve adaptasyonlarıyla Moliere’i Türk toplumuna 
tanıtmış ve sevdirmiştir. Bu suretle Türk tiyatrosunun modernleşme-
sinde önemli bir rol oynamıştır (Enginün, 1992: 73).   

Kenan Akyüz “Tanzimat’ın ilk döneminde Fransız klasiklerinden 
en çok Moliere (Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa), “romantikler-
den Victor Hugo, Lamartine ve Alexandre Dumas Pere (Şinasi, Namık 
Kemal, Ahmet Mithat) üzerinde durulduğunu” belirtiyor. Tanpınar’a 
göre bütün bu çalışmaların (çoğunun tesadüfî olmasına ve genellikle 
el yordamıyla yürünmesine rağmen) önemli gelişmeleri başlattığını, 
yeni fikirleri tanıttığını söylemek mümkündür (Akyüz, 1995: 126; 
Tanpınar, 2006: 264).1  

 
2. Türk Tiyatrosunun Gelişmesi 
Yenileşme bir zihniyet meselesidir. Tanpınar yeniliğin, insanı 

oluşturan değerlerin değişmesiyle başladığını söyler. Çünkü yenilik, 
“sadece bir teknik, üslup veya duygulanma işi değildir”. Yenileşme 
hareketlerinin özünde içe ve dışa yöneltilmiş eleştiri, “hatta hiciv” 
mevcuttur. Bundan dolayı büyük yenileşme devirlerinde “ilk işaret 
lirik şiirden ve hatta romandan evvel, masal veya tiyatrodan, bilhassa 
komediden” gelmiştir (Tanpınar, 2006: 195).2     

Tanzimat’tan sonra ülkeye giren yeniliklerin en önemlisi tiyatro 
türüdür. Tiyatro hem bir yazı türü olarak Türk edebiyatında tanıtılmış, 
hem de sahnelerde temsil edilen piyesler vasıtasıyla topluma ve umu-
mi hayata tesir etmiştir. İlk tiyatro binası Hoca Naum tarafından 1842 
yılında kuruldu ve ilk temsiller yabancı dillerde verilmeye başlandı. 
Bu yıllarda Fransız Tiyatrosu, Şark Tiyatrosu, Ortaköy Tiyatrosu gibi 
binalar kurulmuş ve buralarda halka açık temsiller verilmeye başlan-
mıştı. Daha önceki yıllarda saraylarda ve elçiliklerde bazı temsiller 
oynandı ise de bunların umumi halka tesiri olmamıştır. IV. Mehmet 
zamanında Fransız sefarethanesinde oynanan Racine ve Moliere tem-

 
1 Ülken, Tanzimat’ın körü körüne bir taklitten ibaret kaldığını ve bu yüzden ba-

şarısız olduğunu ifade etmişti. Tanpınar, Tanzimat’taki teşebbüslerin tesadüfi olduğu-
nu söylemektedir. Her iki yazarın da bu yorumlarıyla, Tanzimat’taki teşebbüslerin, 
plansızlık ve programsızlık yüzünden, tamamlanamadığı ve yetersiz kaldığı konusun-
da hemfikir oldukları anlaşılıyor. 

2 Bu bölümde ayrıca şu eserlerden de faydalanılmıştır: Refik Ahmet Sevengil, 
Türk Tiyatrosu Tarihi III, Tanzimat Tiyatrosu, MEB, İstanbul 1961; Metin And, Türk 
Tiyatrosunun Evreleri, Turhan Kitabevi, Ankara 1983; Niyazi Akı, Türk Tiyatro Ede-
biyatı Tarihi I, Dergâh, İstanbul 1989. 
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Tanzimat edebiyatçıları ve fikir adamları arasında Batı’ya bakışta 
en şuurlu hareket edenlerin Münif Paşa, Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa 
olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Vefik Paşa isabetli bir şekilde Molie-
re’i seçmiş, tercüme ve adaptasyonlarıyla Moliere’i Türk toplumuna 
tanıtmış ve sevdirmiştir. Bu suretle Türk tiyatrosunun modernleşme-
sinde önemli bir rol oynamıştır (Enginün, 1992: 73).   
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en çok Moliere (Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa), “romantikler-
den Victor Hugo, Lamartine ve Alexandre Dumas Pere (Şinasi, Namık 
Kemal, Ahmet Mithat) üzerinde durulduğunu” belirtiyor. Tanpınar’a 
göre bütün bu çalışmaların (çoğunun tesadüfî olmasına ve genellikle 
el yordamıyla yürünmesine rağmen) önemli gelişmeleri başlattığını, 
yeni fikirleri tanıttığını söylemek mümkündür (Akyüz, 1995: 126; 
Tanpınar, 2006: 264).1  

 
2. Türk Tiyatrosunun Gelişmesi 
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oluşturan değerlerin değişmesiyle başladığını söyler. Çünkü yenilik, 
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silleri bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca Kırım Hanı Kaplan Giray’ın 
huzurunda da Moliere’in bir piyesi oynanmıştır (Tanpınar, 2006: 252).     

Bu yıllarda seyirlik oyunlar ve İstanbul’a gelen ve temsillerde yer 
alan yabancı oyuncular, seyircinin ilgisini çekmiş ve tiyatroyu cazip 
bir hâle getirmekte rol oynamışlardı. 19. yüzyılın ortalarında İstan-
bul’da Avrupai tesirle tiyatro oyunları yazılmaya ve sahnelerde oy-
nanmaya başlanmıştır.  

1859 yılında Güllü Agop tarafından Gedikpaşa’da Osmanlı Tiyat-
rosu kuruldu. Bu, çok önemli bir teşebbüstür. 1870-1871 yılının rama-
zan ayında Türkçe olarak çeşitli oyunların gösterilmesine başlanır. Bu, 
tercüme, telif, opera, operet, trajedi, komedi gibi çok çeşitli türleri içi-
ne alan oldukça zengin bir repertuvardır. Ahmet Vefik Paşa ve Direk-
tör Âli Bey, bu repertuvarı hazırlayan edebî heyet içinde yer almışlar-
dır. Saray tarafından Güllü Agop’a verilen imtiyaz ve ileri sürülen 
şartlar, tiyatroya verilen önemin belirtilmesi bakımından çok önemli 
ve dikkate değerdir. Güllü Agop’a on yıllık bir süre ile Türkçe oyun 
oynama imtiyazı verilmiştir. Bu şartnamede “altı ay içinde Üskü-
dar’da, en geç üç yıl içinde Galata ve Tophane ve Beyoğlu’nda, altı ay 
zarfında İstanbul’da tiyatro” açılması, yoksa verilen imtiyazın geçersiz 
olacağı belirtiliyor. “Açılacak tiyatrolar da dâhil yılda 30-40 kere oyun 
oynanması, bir oyunun üç defa oynanmasından sonra fakirler için bir 
oyun oynanması şartlar arasında yer almaktadır.” Bütün bu faaliyet-
lerden, İstanbul’da tiyatronun yaygınlaşmasının istendiği anlaşılıyor 
(Enginün, 2006: 651). 

Yazarlar oyunculara telaffuz dersleri vermiş, oyuncuları yetiştir-
meye çalışmışlardır. Yazarların bu tiyatroyu destekledikleri ve yerli 
oyun yazmayı teşvik etmeye çalıştıkları görülür. Oyunların kalitesine 
de dikkat ettikleri anlaşılıyor. Yazarlar tiyatroyu seviyorlar, ayrıca 
yaymak istedikleri fikirler açısından tiyatroyu vasıta olarak kullanabi-
liyorlardı.  

Tanzimat Devri’nde çok sayıda piyesler yazılmış, tercümeler ya-
pılmış, ayrıca operalar, müzikal temsiller de yazılmış ve sahnede gös-
terilmiştir. Bu ilk yıllarda muayyen bir tesirin söz konusu olmadığını 
söylemeliyiz. Sahnede en çok gösterilenler arasında Shakespeare, Mo-
liere ve Goldoni’nin eserleri başta gelir. Gedikpaşa’da kurulan Güllü 
Agop tiyatrosunda büyük ölçüde Moliere’in eserleri temsil edilir. 
Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa’da kurduğu tiyatroda da Moliere’den 
aktarılan piyesler oynanır (Sevük, 1941: 44). 

Tanpınar, 1870’ten sonra Türk tiyatrosunda iki yol belirdiğini 
söyler. Bunlardan biri Şinasi’nin açtığı yoldur. Ahmet Vefik Paşa, Di-
rektör Âli Bey, Teodor Kasap, Mehmet Şemsettin, Feraizcizade 
Mehmet Şakir bu yoldan gitmişlerdir. Bu grubun yaptığı çalışmaların 
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(Şinasi hariç olmak üzere) daha ziyade Moliere’e bağlı olduğu görül-
mektedir. Bundan başka Manastırlı Rıfat ve Hasan Bedrettin, tiyatro 
alanında telif ve tercüme birçok eser meydana getirmişler, Temaşa 
adında bir tiyatro serisi kurmuşlar ve böylece Batı tiyatrosunu en fazla 
tanıtan kişiler olmuşlardır (Tanpınar, 2006: 262). İkincisi Namık Ke-
mal ve Hamid’in açtıkları yoldur. Namık Kemal ve Hamid Batılı tiyat-
royu başlatmak istemişler ve tiyatroda tezli eserler meydana getirmiş-
lerdir. Manzum tragedya örnekleri veren Ali Haydar da bu ekolde sa-
yılabilir. Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Recaizade hem Batılı hem de 
yerli gelenekten faydalanmışlardır (Enginün, 2006: 652). 

Birinciler halka ve halk hayatına doğru gitmişler fakat bu yol 
akim kalmıştır (Bu durum, tiyatro sanatını önleyen şartlardan ve haki-
ki sahne adamının yokluğu gibi sebeplerden kaynaklanıyor). İkincisi 
daha parlak başlamış, fakat insan ve cemiyetle yakından temas etme-
diği için hayattan uzak kalmış ancak çok mücerret kalan sosyal fikirler 
“etrafında bir hareket yaratmıştır.” 1908’e kadar siyasi meselelerimiz 
etrafında “umumi bir heyecan doğuran bu tarz eserlerin en büyük zaa-
fı, realite fikrinden uzak olmalarıdır” (Tanpınar, 2006: 262). 

 
Şinasi: Tiyatro denince akla ilk olarak Şinasi gelir. 1860 yılında 

yazdığı Şair Evlenmesi, devrine göre oldukça ileri özellikler taşıyan 
ve gerekli yenilikleri topluma getiren bir piyes oldu. Tanpınar’ın ifa-
desiyle Şinasi, bu küçük komedisiyle bize “sokağın anahtarını hediye 
etmiş, tek ufuk olarak canlı hayatı göstermiştir.” Şinasi bütün eserle-
riyle edebiyatımızda yeni insanın başlangıcını verir, konuşma dilini 
sahneye taşır (Tanpınar, 2006: 195).     

Şair Evlenmesi 1860 yılında Tercüman-ı Ahval’de tefrika edilmiş 
ve aynı yıl kitap hâlinde basılmıştır. Komedinin konusu birbirini gör-
meden evlenmedir. Vaka basit fakat oldukça sağlam bir yapıdadır. Bu 
kuruluşta hem yerli (orta oyununun) hem de yabancı unsurların (Moli-
ere komedilerinin) tesirlerini bulmak mümkündür. Eser belli ve edebî 
bir metin hâlinde olması, karakterlerin orta oyunundakilerden farklı 
olması, vakasının geliştirilme tarzı bakımından Batılı unsurlar taşıması 
ile Batılı özelliklere sahiptir. Vakanın iki kişi tarafından yürütülmesi, 
değişik halk tabakalarından yerli karakterlerin canlandırılması bakı-
mından da orta oyunu özellikleri taşımaktadır. Şinasi’nin böyle bir 
yapıyı bilerek kullandığı söylenebilir. O, Türk seyircisini Batılı tiyat-
roya alıştırmak istemiştir. Böylece Şinasi’nin,  “bütün çalışmalarında 
olduğu gibi bu çalışmasında da hedefli, şuurlu ve planlı” olduğu gö-
rülmektedir (Akyüz, 1995: 58-59). 

 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

124  

(Şinasi hariç olmak üzere) daha ziyade Moliere’e bağlı olduğu görül-
mektedir. Bundan başka Manastırlı Rıfat ve Hasan Bedrettin, tiyatro 
alanında telif ve tercüme birçok eser meydana getirmişler, Temaşa 
adında bir tiyatro serisi kurmuşlar ve böylece Batı tiyatrosunu en fazla 
tanıtan kişiler olmuşlardır (Tanpınar, 2006: 262). İkincisi Namık Ke-
mal ve Hamid’in açtıkları yoldur. Namık Kemal ve Hamid Batılı tiyat-
royu başlatmak istemişler ve tiyatroda tezli eserler meydana getirmiş-
lerdir. Manzum tragedya örnekleri veren Ali Haydar da bu ekolde sa-
yılabilir. Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Recaizade hem Batılı hem de 
yerli gelenekten faydalanmışlardır (Enginün, 2006: 652). 

Birinciler halka ve halk hayatına doğru gitmişler fakat bu yol 
akim kalmıştır (Bu durum, tiyatro sanatını önleyen şartlardan ve haki-
ki sahne adamının yokluğu gibi sebeplerden kaynaklanıyor). İkincisi 
daha parlak başlamış, fakat insan ve cemiyetle yakından temas etme-
diği için hayattan uzak kalmış ancak çok mücerret kalan sosyal fikirler 
“etrafında bir hareket yaratmıştır.” 1908’e kadar siyasi meselelerimiz 
etrafında “umumi bir heyecan doğuran bu tarz eserlerin en büyük zaa-
fı, realite fikrinden uzak olmalarıdır” (Tanpınar, 2006: 262). 

 
Şinasi: Tiyatro denince akla ilk olarak Şinasi gelir. 1860 yılında 

yazdığı Şair Evlenmesi, devrine göre oldukça ileri özellikler taşıyan 
ve gerekli yenilikleri topluma getiren bir piyes oldu. Tanpınar’ın ifa-
desiyle Şinasi, bu küçük komedisiyle bize “sokağın anahtarını hediye 
etmiş, tek ufuk olarak canlı hayatı göstermiştir.” Şinasi bütün eserle-
riyle edebiyatımızda yeni insanın başlangıcını verir, konuşma dilini 
sahneye taşır (Tanpınar, 2006: 195).     

Şair Evlenmesi 1860 yılında Tercüman-ı Ahval’de tefrika edilmiş 
ve aynı yıl kitap hâlinde basılmıştır. Komedinin konusu birbirini gör-
meden evlenmedir. Vaka basit fakat oldukça sağlam bir yapıdadır. Bu 
kuruluşta hem yerli (orta oyununun) hem de yabancı unsurların (Moli-
ere komedilerinin) tesirlerini bulmak mümkündür. Eser belli ve edebî 
bir metin hâlinde olması, karakterlerin orta oyunundakilerden farklı 
olması, vakasının geliştirilme tarzı bakımından Batılı unsurlar taşıması 
ile Batılı özelliklere sahiptir. Vakanın iki kişi tarafından yürütülmesi, 
değişik halk tabakalarından yerli karakterlerin canlandırılması bakı-
mından da orta oyunu özellikleri taşımaktadır. Şinasi’nin böyle bir 
yapıyı bilerek kullandığı söylenebilir. O, Türk seyircisini Batılı tiyat-
roya alıştırmak istemiştir. Böylece Şinasi’nin,  “bütün çalışmalarında 
olduğu gibi bu çalışmasında da hedefli, şuurlu ve planlı” olduğu gö-
rülmektedir (Akyüz, 1995: 58-59). 

 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 34  
 

 

125 

Ziya Paşa: Tiyatro üzerinde hassasiyetle duran ve Moliere’den 
tercüme yapanlardan biri de Ziya Paşa’dır. İhsan Sungu Ziya Paşa ile 
Ahmet Vefik Paşa’nın Tartuffe tercümelerinden bahsederken iki yaza-
rın hayatlarındaki benzerliklere de değinir. 1878-1880 tarihlerinde 
Ziya Paşa Adana’da, Ahmet Vefik Paşa Bursa’da vali olarak bulun-
maktadırlar. Ahmet Vefik Paşa Bursa’da, Ziya Paşa Adana’da tiyatro 
binası kurdurmuşlar, halkı tiyatroya gitmeye mecbur etmişlerdi. Her 
ikisi de Moliere’den Tartuffe’ü çevirirler. Ziya Paşa Tartuffe’ü, Riya-
nın Encamı adıyla bastırır (Vakit Matbaası, İstanbul 1298/1882, 125 
sayfa). Sungu, yazısında tercümeler arasındaki benzerliklerden bah-
setmiş ve her ikisinin de hece vezniyle, kafiyesiz olarak manzum bir 
şekilde meydana getirildiğini belirtmiştir. Bu tercümelerde birçok mıs-
raların aynı olduğuna işaret ediyor. Yazıda eserin Fransızcasından da 
alıntılar yapılmıştır (Sungu, 1940-1941: 372-381).3 

 
Ahmet Vefik Paşa: Doğum tarihi hakkında farklı görüşler ileri 

sürülen Ahmet Vefik Paşa, Faruk Akün’e göre 1818 veya 1819 yılla-
rında doğar. Hayatı boyunca yolsuzluklarla mücadele etmiş, düşman-
larının kışkırtmalarıyla hakkında tahkikat açılmış, 1865 yılında azle-
dilmiş, daha sonra emekli edilmiştir. Yedi sene işsiz kaldıktan sonra 
1871’den itibaren çeşitli görevlere getirilmiş fakat hiçbirinde uzun 
süre tutulmamıştır. 1870 yılında Bursa valisi olur, 1882’de azledilir. 9 
yıl işsiz kalır. 1891 yılında vefat eder.4   

Ahmet Vefik Paşa, “sağlam bir Batı kültürüne ve tiyatro anlayı-
şına” sahip müstesna insanlardan biridir. Moliere’i seçmesi de onun 
ne kadar şuurlu ve planlı olduğunu gösterir. Çünkü Moliere herhangi 
bir yazar değil, çıplak gerçekleri eserleri vasıtasıyla topluma aktaran 
nadir kimselerden biridir (Tanpınar, 2006: 259; Uluğtekin, 2004). 

Ahmet Vefik Paşa, Moliere’i Türk toplumuna tanıtan adamdır. 
“Ahmet Vefik Paşa, Doğu ve Batı kültürlerini çok iyi bilen, dürüst, 
zeki ve nev’i şahsına münhasır bir insandır.” Bütün görevlerinde çok 
büyük başarılar göstermiş liyakatli ve kabiliyetli bir insandır. Prensip-
lerine bağlıdır, taviz vermeyen bir mizaca sahiptir. Bir işi yürütmede 
bağımsız hareket eder ve kendine mahsus yöntemler kullanır. Tayin 
edildiği görevlerde yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaka ve kanuna uymayan 
davranış ve hareketlerle daima mücadele etmiştir. Bu yüzden çok 
düşman kazanmış, şikâyetler üzerine hakkında soruşturmalar açılmış, 

 
      3 İlk Moliere tercümeleri 1869-1871 yılları arasında Ahmet Vefik Paşa tarafından 
yapılır. Ziya Paşa’nın tercümesi Ahmet Vefik Paşa’nınkinden sonra 1882 tarihinde 
yayınlanmıştır. Biz burada aşağıdaki akışı bozmamak için -Ahmet Vefik Paşa, Tesiri 
ve onu takip edenler- Ziya Paşa’yı önceye almak mecburiyetinde kaldık. 

4 https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-vefik-pasa (Erişim Tarihi: 30.05.2021) 
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sık sık azledilmiştir. Avrupa’da çok iyi tanınan ve yakın dostlar edin-
miş bulunan Ahmet Vefik Paşa, çeşitli alanlarda çalışmalar yapmış, 
eserler meydana getirmiş, Türkoloji alanında ileriye dönük kalıcı eser-
ler ortaya koymuş, Avrupa Türkoloji camiasında tanınmış ve takdir 
görmüştür (Enginün, 2006: 658).       

Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa’daki valiliği sırasında Fasulyaciyan 
Kumpanyası, İstanbul’dan Bursa’ya giderek onun himayesine girmiş; 
Moliere külliyatını Türkçeye çeviren veya uyarlayan Paşa, onlara bu 
piyesleri sahnede oynatmıştır. Bütün bu çalışmalar Türk tiyatrosu için 
önemli ve büyük hamlelerdir.      

Ahmet Vefik Paşa Doğu’dan ve Batı’dan yaptığı tercümelerle ve 
yaptığı eser ve yazar seçimleriyle, hazırladığı sözlüklerle, kültür de-
ğişmesinin hâkim olduğu bir devrede isabetli görüşlere ve hayat anla-
yışına sahip olduğunu göstermiştir. Ahmet Vefik Paşa tiyatroyu, “bi-
nasıyla, sahnede oynanacak eserin hazırlanması ve oyuncuların yetişti-
rilmesiyle –hatta seyircilerin yetiştirilmesiyle- bütün olarak gören ve 
geliştirmek isteyen” bir anlayışa sahiptir. Vefik Paşa’dan sonra Bur-
sa’daki tiyatro kapanır (Enginün, 2006: 658-659).  

Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere çalışmaları tercümeler ve adap-
tasyonlar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Adaptasyonları şunlar-
dır: Zor Nikâhı 1869, Zoraki Tabip 1869, Yorgaki Dandini 1869, 
Azarya 1871, Tabib-i Aşk 1871, Meraki 1871, Dekbazlık 1871. Ter-
cümeleri şunlardır: İnfial-i Aşk 1869, Dudu Kuşları 1871, Don Civani 
1871, Savruk 1871, Kocalar Mektebi 1871, Kadınlar Mektebi 1871, 
Tartüf 1871, Adamcıl 1871, Okumuş Kadınlar 1871.5   

Ahmet Vefik Paşa Moliere’in 16 eserini Türkçeye nakletmiş, bu 
eserler Ahmet Vefik Paşa külliyatı adıyla ilk olarak 1869 (1276) tari-
hinde Maarif Matbaası’nda (o zamanki adıyla Matbaa-i Âmire) basıl-
mıştır. Bu külliyat Meşrutiyet’ten sonra da yayımlanır. Külliyatın yeni 
harflerle basımı 1933 yılında dört cilt hâlinde Kanaat Kütüphanesi 
tarafından yapılır. Bu baskıda, her piyesin başında, Mustafa Nihat 
(Özön) tarafından yapılmış bir tanıtma ve tahlil vardır (Sevük, 1941: 
47-50). 

 
Ahmet Vefik Paşa’nın Tesiri: Tiyatro alanında Ahmet Vefik 

Paşa’nın geniş bir etkisi olduğu aşikârdır. “Tiyatro ile uğraşmış olan 
her yazar, Vefik Paşa’nın yaptıklarını takdirle karşılamış ve ona min-
netlerini belirtmiştir.” Bedrettin Tuncel, Ahmet Vefik Paşa’nın “Moli-

 
5 Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Ahmet Vefik Paşa maddesi, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 2003. İsmail Habip Sevük Avrupa Edebiyatı ve Biz adlı eserinde 1849 yılın-
da Kaspar Tüysüzyan tarafından Ermeni harfleriyle Türkçe olarak Zorla Hekim adıyla 
yapılan bir Moliere tercümesinden bahsediyor (Cilt 2, s. 47).   
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sık sık azledilmiştir. Avrupa’da çok iyi tanınan ve yakın dostlar edin-
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47-50). 
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ere tercümelerinde eşsiz ve rakipsiz” kaldığını belirtiyor. Reşat Nu-
ri’ye göre Ahmet Vefik Paşa “Türk tiyatrosunun hakiki piri ve patro-
nudur, hakiki sanat tiyatrosunu onun kadar iyi anlayan yetişmemiştir” 
(Enginün, 2006: 660).   

Tiyatroya duyduğu merak ile edebî hayata atılan ünlü Türk ro-
mancısı Reşat Nuri, telif piyes yazmanın birikimsiz ve hazırlıksız 
olamayacağını bilmektedir. Fakat bunun tercüme eserlerle de kabil 
olamayacağının bilincindedir. Bu işin zorluğunu ve Ahmet Vefik Pa-
şa’nın bu yolda yaptıklarının önemini şöyle belirtmiştir:  

 
“Paşa, memlekette yerli malı eserle tiyatro kurulamayacağını bili-

yordu. Fakat yabancı eser tercümesiyle de bunun kabil olamayacağını 
anlayacak kadar mütekâmil kafalı ve sanat işlerine vakıftı. Tiyatroda 
vak’a icat etmek ve bunlarla enteresan bir piyes kurmak çok güçtür. 
Uzun tecrübelerle kazanılan bir nevi teknik ve hendese işidir. Şiir ve 
romanda kabiliyet gösteren bir edebiyatçı, uydurduğu vak’a etrafında 
birtakım insanları konuşturup boğuşturmakla, bu işi oldu sanır ve bizde 
her zaman olduğu gibi buna bir kısım halkla beraber kendisi de inanır. 
Yerli edebiyatçı, birdenbire tiyatro yapamaz. Fakat hazır patron üzerine 
elbise biçip diken terzi gibi hazır bir yabancı piyes üzerinde çalışmak 
suretiyle iyi bir adaptasyon meydana getirilmesi daima mümkündür. O 
zaman kendisinin yapacağı iş, orijinal piyesteki tip ve vak’aların karşı-
lıklarını kendi muhitinde arayıp bulmak ve o evvelkilerini bunlarla de-
ğiştirmekten ibaret kalır. Bu takdirde sahne, yerli bir hayatın tecellile-
riyle dolar. Tercümelerde, oynayan aktör gibi dinleyen seyirci için de 
birer anlaşılmaz kukladan ibaret kalan kontlar, kontesler, şövalyeler ve-
saire karşımızda kendimizden insanların sıcaklığı ile tabii hayatlarını 
yaşamaya başlarlar. Muharrir ve aktör gibi seyircinin de başka türlü ye-
tişmesine ve normal yoluna girerek ilerlemesine imkân yoktur. Bu, bil-
hassa aktör için mühimdir. 

Bizim Fehim merhum tipinde hakiki aktörlerimiz Ahmet Vefik Pa-
şa mektebinden yetişmiştir. Mınak tercümelerinden gelenler, sahnede 
Türkçe ve hatta insana hiç benzemeyen tiplerdir. Tiyatroyu da edebiyatı 
da iyi anlayan Ahmet Vefik Paşa, bir seri Moliere tercümesi meydana 
getirmiş ve adamsızlıktan tiyatroyu da kendisi kurmak vaziyetinde kala-
rak, aktörlerine ifade edecekleri karakterleri bizzat kavratmaya çalışmış-
tır.” (Enginün, 2006: 660-661).    

 
Ahmet Vefik Paşa’nın değerini bilenlerden biri de Nurullah 

Ataç’tır. Nurullah Ataç, tiyatro zevkinin ancak eğitim yoluyla kazanı-
labileceğine inanır ve bunun için sahnede klasik eserlerin oynanmasını 
ister. Bunun için “Moliere’i Türkçeye kazandıran Ahmet Vefik Pa-
şa’ya hayrandır.” Nurullah Ataç eser seçimi, tercüme ve adaptasyon 
hakkındaki düşüncelerini belirtirken de Ahmet Vefik Paşa’nın yaptık-
larını hatırlar. “Vefik Paşa yerlileştirilebilecek oyunları uyarlamış, 
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mümkün görmediklerini aynen çevirmiştir. Bütün yazılarında gerçek-
ten saygı ile andığı isimdir Ahmet Vefik Paşa.” (Enginün, 2019: 131). 

 
Direktör Âli Bey: Tanzimat devrinde tiyatro için çalışan ve eser 

verenlerden biri de Direktör Âli Bey’dir (1846-1899). Âli Bey Gedik-
paşa Tiyatrosunun gelişmesi için çok çalışmış, piyesler yazmış, oyun-
culara telaffuz dersleri vermiş, tercüme ve adaptasyonlar yapmıştır. 
Eserlerinde yerli kaynaklardan, orta oyunu ve halk konuşmalarından 
faydalandığı görülür. Yazdığı piyesler Gedikpaşa Tiyatrosu’nda oy-
nanmıştır. Eserlerinin bir kısmı bugün elimizde bulunmamaktadır. 
Diyojen mecmuasıyla modern mizahı getiren Âli Bey, çok gelişmiş bir 
mizah duygusuna sahip olan ve tiyatroyu bir eğlence kabul eden bir 
yazardır. Âli Bey’in Lehçe-tül-Hakayık adlı eserinde de keskin ve ince 
zekâsını görmek mümkündür (Enginün, 2006:  663-664).  

Âli Bey’in Moliere’den iki adaptasyonu bulunuyor. Bunlardan bi-
ri Scapin’in Dolapları adlı piyesin Ayyar Hamza adıyla yapılan uyar-
lamasıdır. Piyes ilk olarak Gedikpaşa Tiyatrosu’nda 20 Kasım 1871 
tarihinde oynanmış, çok rağbet görmüştür. Ahmet Vefik Paşa’nın 
Dekbazlık adlı eserinden daha başarılı olan eser, bugün de değerini 
korumaktadır. Vefik Paşa’nın Dekbazlık’ta aslına sadık kaldığı, Ayyar 
Hamza’nın ise yerli hayata daha fazla uydurulduğu ifade edilerek, 
Ayyar Hamza’nın daha koyu bir dille yazılmasına rağmen daha çok 
beğenildiği ve sahnede tercih edildiği belirtilmektedir.  Âli Bey’in di-
ğer eseri, George Dandin’in, Tosun Ağa (1870) adıyla Türkçeye çevri-
lerek yerli hayata uyarlamasıdır. Piyes daha sonra Memiş Ağa adıyla 
da sahneye konmuştur (Enginün, 2006: 661-662).   

 
Teodor Kasap (1835-1905): Bir manifaturacının oğlu olan Teo-

dor Kasap, aslen Kayserili bir Rum’dur. Fransızca öğrenir ve İstan-
bul’da bir dükkânda çalışmaya başlar. Bir Fransız subayı olan 
Alexandre Dumas’nın yeğeni 1856’daki Kırım Savaşı’ndan ülkesine 
dönerken Teodor Kasab’ı Fransa’ya götürür. Teodor Kasap Paris’te 
liseyi bitirir, Alexandre Dumas’nın kâtipliğini yapar. 1867’de Namık 
Kemal’le tanışır.  

Teodor Kasap ilk mizah gazetesi olan Diyojen’i çıkartır (1870-
1873). Hayal (1872) ve Çıngıraklı Tatar (1872) adlı mizah dergilerini 
de çıkartmıştır. Alexandre Dumas’nın Monte-Cristo adlı eserini Türk-
çeye çevirmiş, Sarı Yusuf (veya Haydut Yusuf) adında Monte-Cristo 
tarzında bir eser yazmıştır. Tiyatroda Karagöz ve orta oyununun geliş-
tirilmesine taraftardır. Orta oyunu, Karagöz gibi seyirlik oyunlara hal-
kın gösterdiği ilgiyi ve rağbeti anlatan yazılar yazar ve Diyojen’de 
neşreder (Enginün, 2006: 675).     
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Teodor Kasap, Moliere’in L’Avare adlı piyesini 1873 yılında Pin-
ti Hamit adıyla adapte eder. Orta oyunu özellikleri taşıyan bu piyes, 6 
Nisan 1873 tarihinde oynanır. “Pinti Hamit Moliere’den mülhem olsa 
da Türk kültüründe kökü Fatih devrine kadar giden bir Pinti Hamit tipi 
bulunmaktadır.” Fuat Köprülü’ye göre 11. yüzyıl İran edebiyatında da 
bulunan Pinti Hamit adlı meşhur zenginle ilgili pek çok fıkra bulun-
maktadır. Tarihî bir şahsiyet olan Pinti Hamid ile zaman zaman Ab-
dülhamit’e telmih yapıldığı da sanılmıştır. Teodor Kasap bu adaptas-
yonda günlük dili kullanmıştır. Eserde sade ve canlı bir ifadenin 
hâkim olduğu görülmektedir. Ahmet Vefik Paşa aynı eseri yerli bir 
Yahudi’ye tatbik ederek Azarya adıyla adapte etmiştir (Enginün, 
2006: 675).  

Teodor Kasap’ın diğer adaptasyonu 1874’te yazdığı İşgilli Memo 
adını taşır. Eser Moliere’in Sganarelle ou le Cocu İmaginaire adlı ese-
rinin uyarlamasıdır. Yazar kitabının üzerine “Orta Oyunu” diye yaz-
mıştır. Teodor Kasap “Osmanlı örf ve âdetlerine uymayan oyunların 
alelacele çevrilip sahneye” konmasına şiddetle karşıdır. Bu yüzden 
Gedikpaşa Tiyatrosunu ve Güllü Agop’u şiddetle tenkit etmiştir. 
Oyuncuların telaffuzlarını beğenmez ve eleştirir. Son olarak Teodor 
Kasap’ın siyasi hicivler yaptığını da ilave edelim (Enginün, 2006: 
675-676). 

 
Feraizcizade Mehmet Şakir: Bursa’da doğan Feraizcizade 

Mehmet Şakir 1853-1911 yılları arasında yaşamıştır. Aslen Buha-
ra’dan gelme bir aileye mensuptur. Özel öğrenim görmüş ve Bursa, 
Kırklareli ve Niğde gibi şehirlerde devlet memurluğu yapmış, “Hüda-
vendigâr gazete ve basımevinin müdürlüğünde bulunmuş” ve öğret-
menlik yapmıştır.       

Feraizcizade, Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa valiliği sırasında ona 
tiyatro çalışmalarında yardım etmiş, “Bursa’daki Fasulyaciyan Kum-
panyası mensuplarına diksiyon ve edebiyat dersleri” vermiş ve Feraiz-
cizade matbaasını kurmuştur (1883). “Tiyatro Muhibleri Encümeni 
mensubudur”. 1887-1891 yılları arasında Bursa’da ilk aylık dergi olan 
Nilüfer’i çıkarmıştır. Ahmet Vefik Paşa’yı üstadı olarak tanıyan Fera-
izcizade’nin en önemli faaliyeti, Moliere tarzında tiyatro eserleri yaz-
masıdır. “Metin And ve Cevdet Kudret kendisini Türk Moliere’i diye 
tanınmaya değer bulmaktadırlar.”   

Feraizcizade’nin komedileri şunlardır: Evhami (1301), İcab-ı Gu-
rur yahut İnkılab-ı Muhabbet (1301), İnatçı yahut Çöpçatan (1301), 
Kırk Yalan Köse (1302), Teehhül yahut İlk Göz Ağrısı (1302), Yalan 
Tükendi (1302). “İnatçı yahut Çöpçatan (1885), Scapin’in Dolapları, 
Evhamî, Hastalık Hastası (1886), Kırk Yalan Köse (1886) ve Yalan 
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Tükendi (1886) Tartüf etkilerini gösterir.” Fakat yazarın bu etkiyi yer-
lileştirdiği ve “Moliere’in tiplerini seyirlik oyunlardaki tiplerle” değiş-
tirdiği görülüyor (Enginün, 2006: 664-665). Evhami’de boş inançlar, 
Yalan Tükendi’de riyakârlık ele alınmıştır. Piyesteki bir başka özellik, 
halk kültürüne ait unsurların yer almasıdır. “Halk tiyatrosunun vazge-
çilmez ögeleri arasında sayılan, Batıda da örnekleri görülen, yumruk 
vurmalar, takılıp yuvarlanmalar burada, az da olsa görülür.” “Molie-
re’in komedilerinde entrikalar, genellikle uşak-hizmetçiler aracılığıyla 
yürütülmüştür.” (Önberk, 2007: 302-303). Bu durum, Yalan Tüken-
di’de de görülüyor. 

 
Mehmet Şemsettin: Çocuklara bilgi vermek amacını güderek 

gazete çıkarmış, çocuklara yönelik hikâyeler ve fıkralar yazmıştır. Ti-
yatrolarında çok sade bir dil kullanan yazar Kendim Ettim Kendim 
Buldum (1292) adlı bir perdelik bir karakter komedisi yazmıştır. Pi-
yeste yazarın günlük dili başarılı bir şekilde kullandığı görülüyor. Pi-
yes, şahıs kadrosu ve kişiler arasındaki ilişkiler bakımından Molie-
re’in Cimri’sine benzer.   

 
Haldun Taner:6 Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya hizmetini anla-

tan bir piyes yazmıştır. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1969) adında-
ki bu piyeste Türk tiyatro tarihi hakkında bilgiler ve tiyatro hakkındaki 
çeşitli görüşler eleştirel bir şekilde ele alınmıştır. Piyes üç perdeden 
meydana gelir. Birinci perde Kıskanç Herif, ikinci perde Yorgaki 
Dandini, üçüncü perde Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlarını taşır. 
Piyeste Moliere’in George Dandin adlı oyununun sahnelenmesiyle 
başlanmış, Ahmet Vefik Paşa’nın şahsiyeti, tiyatro ve siyaset alanında 
karşılaştığı zorluklara yer verilmiş, âdeta tiyatro tarihinin bir özeti ya-
pılmıştır. Metnin anlatıcısı Fasulyaciyan’dır. Piyeste Moliere’in adı 
geçen oyununun, facia, fars ve tulûat olmak üzere üç farklı şekilde ele 
alınabileceği konusu, tartışmalı olarak işlenir. Oyunda, üç kişi tarafın-
dan (ki bunlar Fasulyaciyan, Küçük İsmail ve Ahmet Vefik Paşa’dır) 
ileri sürülen üç farklı görüş yer alır. Eserde Ahmet Vefik Paşa’nın ha-
yatına ve şahsiyetine dair bilgilere de yer verilmiş, Paşa’nın hayatında 
karşılaştığı zorluklar ve haksızlar eleştirel bir bakışla anlatılmıştır.7 

 
6 “Türk Tiyatrosunun Gelişmesi” başlığı altında konuyu bütün olarak ele almadık 

ve bütün tiyatro yazarlarından bahsetmedik. Sadece Ahmet Vefik Paşa tarzını takip 
edenlere yer vermek istedik. Bu suretle Ahmet Vefik Paşa’nın Türk tiyatrosundaki 
rolünü ve ağırlığını, dolayısıyla Moliere etkisini göstermeye çalıştık.  

7 Bahsedilen piyes hakkında şu çalışmalara bakılabilir: Refika Altıkulaç Demir-
dağ 2012, s. 30-39: S. Dilek Yalçın Çelik 2007, s. 65-88: İnci Enginün 2003, s. 178. 
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Tükendi (1886) Tartüf etkilerini gösterir.” Fakat yazarın bu etkiyi yer-
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Mehmet Şemsettin: Çocuklara bilgi vermek amacını güderek 
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Eserdeki en önemli kısım Ahmet Vefik Paşa’nın, Türk tiyatrosu 
için düşündüklerinin ortaya konulması ve vurgulanmasıdır. Piyesin 
üçüncü perdesinde Paşa ile Fasulyaciyan sohbet ederlerken Sersem 
Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyunun Küçük İsmail’in kumpanyası tara-
fından Göksu Gazinosu’nda gösterileceğini haber alırlar. Oyunu sey-
retmeye giderler. Son perdesine yetişirler. Küçük İsmail, Paşa’nın 
oyuna gelmesinden dolayı çok telaşlanmıştır. O, beğenmeyeceği endi-
şesiyle Paşa’nın oyunu görmesini istememektedir. Çünkü konuyu tu-
luata yakın bir tarzda ele almış ve yorumlamıştır (Ahmet Vefik Paşa 
ise piyesin daha önceki kısımlarında bu tarza itiraz etmişti). Fakat Pa-
şa oyunu beğenir. Aralarında şu konuşma geçer: 

 
“İsmail-Bana kızmadınız ya paşam? 
A. Vefik Paşa-Neden kızayım evlat. Kendine göre Dandini’yi pekâlâ 
avamîleştirmiş, ders-i ibreti de sonuna iyi yerleştirmişsin. Daha ne! (De-
rin bir soluk alır, düşünür, oyunculara) Frenk hayranları Frenk tiyatro-
sunu taklitten medet umuyorlardı. Rastgele Avrupa piyeslerini, sözüm 
ona Avrupalı gibi oynamakla bir yere varılır sanıyorlardı. Biz de adap-
tasyonu teklif ettik. Avrupa piyeslerini yerlileştirip Türk âdâbı, Türk 
deyişiyle kotarmayı denedik. İşte şimdi sen de onu avamın gustosuna 
getiriyorsun, ne var ki bunların hepsi de yetersiz. 
 
A.Fehim-Peki. Doğru yol hangisidir paşam? 
 
A. Vefik Paşa-Doğru yol garbı ne taklit ne de adapte. Doğru yol, galiba, 
Türk insanından, Türk şartlarından, Türk mevzularından hareket edip 
hem öz hem biçim bakımından bir Türk tiyatrosuna varmak. Biz ancak 
bu kadarını yaptık. Bundan ötesini de gelecek nesiller başarsın artık…” 
(Taner, 2009: 122-123). 

 
Bu konuşma ile Taner, Ahmet Vefik Paşa vasıtasıyla Türk tiyat-

rosunda takip edilmesi gereken yol hakkındaki kendi düşüncelerini 
dile getirmektedir. Bu yol ne tulûat ne adaptasyon ne de körü körüne 
taklittir. Doğru yol, Türk kültüründeki malzemeden yola çıkarak ve 
Türk ruhunu esas alarak çağdaş, modern ve orijinal bir Türk tiyatrosu 
yaratmaktır. Ama bu işi nesiller tamamlayacaktır.    

 
3. Moliere: 
Edebiyat tarihlerine Moliere adıyla geçen yazarın tam adı Jean 

Baptiste Poquelin de Moliere’dir. Hayıtının ilerleyen yıllarında Molie-
re adını almış, Fransız ve dünya edebiyatlarında bu isimle tanınmıştır 
(Moliere adının, Fransa’nın Midi bölgesindeki Vigan şehri yakınında-
ki bir köyün adı olduğunu burada hatırlatalım). 1622 yılında Paris’te 
doğan yazar usta bir döşemecinin oğludur. Babası sonradan saraya 
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alınmıştır. Moliere’in çocukluğu çok hareketli bir ortamda geçer. 
Oturdukları ev Paris’in en eğlenceli olan sokağındadır. Cambaz kum-
panyaları, salaş tiyatrolar hep buradadır. Moliere, halkı kahkahayla 
güldüren soytarıları, oyunlarının ilk kısımlarını sokakta gösteren ak-
törleri seyrederek büyüdü. Asilzade çocuklarıyla birlikte kolejde oku-
du. Tahsilini bitirmeden hayata atıldı ve 20 yaşındayken o salaş tiyat-
roların birine aktör olarak girdi. Madelaine Bejart adında dul, güzel ve 
zengin bir aktrisle birlikte gezici bir tiyatro kumpanyası kurarlar ve 
önce Paris’te, sonra taşrada dolaşarak temsiller verirler. 14 sene çetin, 
seyyar, yorucu bir hayat yaşarlar (Sevük, 1941: 20-21). Bu yıllarda 
Fransa’nın her tarafını dolaşır, değişik oyunlar sahneleyerek Bor-
deaux, Nantes, Toulouse, Nablon, Lyon gibi şehirlerde temsiller verir, 
“gözlemlerini arttırır, insan doğasını bütün ayrıntılarıyla görür, yaşam 
tecrübesini, insan bilgisini genişletir, oyunculuğunu ilerletir ve yazar.”  
(Özgü, 1974). 

Moliere, 1658 yılında Paris’te Kral 14. Louis’nin önünde oyna-
mak müsaadesini alınca Louvre Sarayı’nın yüksek tavanlı muhteşem 
tiyatrosunda ilk temsilini verir ve ölünceye kadar burada oynamaya 
devam eder. 1662’de Madelaine Bejart’ın kızı Armande Bejart ile ev-
lenmiştir. 17 Şubat 1673 tarihinde Hastalık Hastası’nı oynarken sah-
nede fenalaşır ve bir kriz geçirir. Moliere’in oyununu ilgi ile seyreden 
seyirciler onun gerçekten hasta olduğunu anlamamış, rol yapıyor zan-
nederek alkışlamışlardır. Moliere, oyunu bırakmasını söyleyenleri din-
lememiş ve piyesin gösterimini tamamlamıştır. Birkaç saat sonra da 
evinde hayatını kaybetmiştir.  

Yaşadığı sürece pek çok düşman edinen ve hücumlara uğrayan 
Moliere’in cenazesi de bir problem olur. Papazlar onu gömmek iste-
mezler. Moliere’in cesedi alelade bir yere defnedilir. Bu, takdis edil-
memiş bebeklerin atıldığı bir topraktır. 1792’de, Büyük Fransız İhtila-
li’nden sonra yeni kurulan Fransız Anıtlar Müzesine defnedilmiş, 
1816’da da Paris’te ünlü kimselerin gömüldüğü yere nakledilmiştir. 
Moliere yaşarken akademiye de alınmamış fakat ölümünden bir asır 
sonra heykeli akademiye konmuştur. Heykelin üzerinde şöyle yaz-
maktadır “Onun şan ve şerefinde hiç noksan yoktu. Noksan bize ait-
tir.” (Sevük, 1941: 20-21). 

Moliere’in piyeslerine ilk eleştiri Kadınlar Mektebi oynandığı 
zaman yapılmıştır. İkincisi Tartuffe’le ortaya çıkar. Tartuffe büyük bir 
gürültü koparmış, Moliere aleyhine itirazlar yükselmiş, kilisenin bas-
kısıyla oyunun sahnelenmesi yasaklanmıştır. Tartuffe, dini kendi çıka-
rı için kullanan riyakâr insanları hicvetmek için yazılmıştır. Eserin ilk 
üç perdesi tamamlanmış ve 1664 yılında sahnelenmiştir. Piyes, Molie-
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re’in ısrarlı ve kararlı mücadelesiyle ancak beş yıl sonra, 1669 yılında 
(beş perde hâlinde) oynanabilmiştir.    

Moliere, eserlerine yapılan eleştirilere Kadınlar Mektebinin Ten-
kidi (1663) ve Versailles Tulûatı adlı tek perdelik piyesleriyle cevap 
verir. Birinci piyeste komedi anlayışını ortaya koymuş, ikinci piyeste, 
amacının belirli kişileri değil bazı âdetleri hicvetmek olduğunu Breco-
urt’un konuşması vasıtasıyla anlatmak istemiştir (Bu konuşma hem 
Versailles Tulûatı’nda hem de Orhan Veli’nin Tartuffe tercümesinin 
başına koyduğu ön sözde yer almış ayrıca Orhan Veli tarafından da 
yorumlanmıştır).    

Moliere 30 piyes yazmıştır. Bunların çoğu şaheserdir. Eserleri 
bütün dünyada gösterilmektedir. Moliere geniş ve beşerî bir felsefeye 
sahiptir. Onun eserleri dıştan komedi gibi görünmekle beraber muhte-
vaları bakımından drama yaklaşır. Felsefesi tabiata ve akla dayanır. 
Tabiata ve akla uymayan ne kadar bozukluk, sapkınlık varsa onları 
sahnede bütün çıplaklığıyla teşhir etmiştir. İsmail Habip onu bir pro-
jektöre benzeterek şöyle diyor:     

 
“İnsanı bozan ne kadar ana karakter varsa onlara çevrilen projek-

tör; malumatfürüşları, pintileri, riyakârları, sahte ilimli doktorları, boş 
öğünüşlü asilzadeleri, oğullarını istibdada alan babaları, yetimlerin ma-
lını istismar eden vasileri, hoppa kadınları, avanak sofuları, hepsini hep-
sini; bulundukları alaca karanlık içinden çırçıplak ve apaydın meydana 
çıkarıveren projektör.” (Sevük, 1941: 22).   

 
Moliere karakterleri tablolar hâlinde sahnede seyircinin gözü 

önünde canlandırmıştır. Bu bakımdan onu ressama da benzetenler ol-
muştur. Karakter yaratmada onu Shakespeare’e benzetirler. Eserlerin-
de canlı konuşma dilini kullanmış, halktan tipler seçmiş ve onları ken-
di seviyelerine göre konuşturmuştur. “Güldürülerinde, gerçek bir hu-
meur (dünya görüşüne dayanan bir mizah) vardır; güldürürken ağlatır, 
ağlatırken güldürür. Moliere için insanlar, hiçbir zaman yalnız akılla 
hareket eden varlıklar değillerdir; davranışlarında hayal güçleri de bü-
yük rol oynar.” (Özgü, 1974) 

Melahat Gül Uluğtekin (2004) Moliere’in özgürlükçü bir ruh ta-
şıdığını söylüyor, tiyatronun o devir için marjinal bir meslek olduğunu 
belirterek Moliere’in sofular için hedef konumunda bulunduğunu be-
lirtiyor. 

Sevük (1941: 23, 87), Moliere’in selefinin de halefinin de olma-
dığını söyler. Çünkü onun kendi işini kendisinin yarattığını belirtir. 
Kendisinden sonra gelenler de onu geçememişler, hatta ona yaklaşa-
mamışlardır. Moliere işgal ettiği mevkide tek başına durmaktadır. 
Voltaire komik karakterler hakkında şöyle demiştir. “Tabiatte hakika-
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ten komik ve büyük çizgilerle işaretlenmiş ancak on iki karakter var-
dır.” “Moliere en esaslı karakterleri yakalamış ve işi bitirmiştir.” 

   
Edebiyatımızda Moliere Tesiri:8 Tanzimat devrinde hikâye ve 

roman alanında dikkate değer örnekler vermiş olan Ahmet Mithat, 
tiyatro alanında da önemli bir şahsiyettir. Onun bir özelliği de hikâye 
ve romanlarında sık sık Moliere’den bahsetmesidir. Ahmet Mithat’a 
göre insan çok renkli ve değişken hâllere sahiptir, bu yüzden her insan 
uzun uzun incelenmeye değer. O, insanı tanımak için romanı vasıta 
olarak görür. Yazara göre romancı Balzac, tiyatrocu Moliere bunu 
başarmışlardır. Ahmet Mithat bunları feylesof sayar (Şengül, 2020: 78-
87). 

Ahmet Mithat yabancı eserlerden faydalanır ama onları yerlileş-
tirmeye çalışır (Bunu, konuları kendi çevresinden almak ve anlatım 
tekniğinde meddah üslubunu kullanmak yolu ile yapar). 1872 yılında 
yazdığı Eyvah adlı piyesinde birden fazla kadınla evlenme âdetini şid-
detle eleştirmiştir. Eser “yobazların ağır hücumlarına” uğrar. Buna 
karşılık yazar, Moliere’in Tartuffe’te papazları hicvetmesine benzeyen 
bir yol takip eder. Açık Baş (1875) adlı başka komedisi ile bu hücum-
lara karşılık verir. Bu piyeste “halkın dinî duygularını kötüye kullanan 
softalara daha büyük bir şiddetle” saldırmıştır (Akyüz, 1995: 62-63). 
Tanpınar (2006: 425), Rodos’ta yazılmış olan Açık Baş adlı piyesin 
konusu bakımından Moliere’i hatırlattığını söyler.9   

Recaizade Ekrem’in Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan Çok Bilen 
Çok Yanılır adlı komedisi, Şinasi’yi ve Ahmet Vefik Paşa’yı, dolayı-
sıyla Moliere’i hatırlatan sade diliyle dikkat çeker. Tanzimat’tan son-
raki gelişme döneminde (tesir ve tercüme bakımından) Shakespeare’in 
ve Moliere’in daima ön planda geldiği görülür. Moliere tesiri Hüseyin 
Rahmi’nin eserlerinde de dikkati çeker. Hüseyin Rahmi’nin Mürebbi-
ye adlı romanında olayın kahramanı Dehri Efendi’nin, Moliere’in: Les 
precieuse ridicules (Gülünç Kibarlar) adlı eserini okuduğundan bahse-
dilir. Yahya Kemal, Edebiyata Dair adlı kitabındaki “Tiyatro” başlıklı 
yazıda Thespis ile Moliere’in kendi devirlerinin şartlarında bozuk yol-
larda gezgin tiyatro grupları kurduklarından ve şehirleri dolaştıkların-
dan bahseder (Beyatlı, 1984: 215). 

 
8 Bu yazıda Moliere’in Türkçeye çevirileriyle ilgili bilgiler veriliyor ve Moliere 

tercümelerinin Ermeni harfleriyle yapılan nüshalarından bahsediliyor. İlk tercümenin 
1813 yılında yapıldığı belirtiliyor ve bu eserlerin künyeleri veriliyor. Bu tercüme Zo-
raki Doktor adıyla Antimosyon adlı bir Ermeni tarafından yapılmıştır. 

9 Ayrıca Ahmet Mithat’ın tiyatroları hakkında daha geniş bilgi için bakınız: 
Ahmet Midhat Efendi’nin Tiyatroları, hazırlayan İnci Enginün, Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1990.  
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8 Bu yazıda Moliere’in Türkçeye çevirileriyle ilgili bilgiler veriliyor ve Moliere 

tercümelerinin Ermeni harfleriyle yapılan nüshalarından bahsediliyor. İlk tercümenin 
1813 yılında yapıldığı belirtiliyor ve bu eserlerin künyeleri veriliyor. Bu tercüme Zo-
raki Doktor adıyla Antimosyon adlı bir Ermeni tarafından yapılmıştır. 

9 Ayrıca Ahmet Mithat’ın tiyatroları hakkında daha geniş bilgi için bakınız: 
Ahmet Midhat Efendi’nin Tiyatroları, hazırlayan İnci Enginün, Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1990.  
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1922 yılında Moliere’in 300. doğum yıldönümü münasebetiyle 
Darülbedayi’de iki piyesi sahneye konmuştur.10 Bunlar Ahmet Vefik 
Paşa tarafından Moliere’den Türkçeye aktarılan Meraki (Le Malade 
Imaginaire) ve Zor Nikâh adlı piyeslerdir. Bunun üzerine H.N. imzalı 
uzun bir makale yayımlanır. Moliere hakkında oldukça ayrıntılı kale-
me alınmış bir tanıtma olan bu yazıda Moliere’in hayatı ve eserleri 
konu edilmektedir. “Tartuffe’ün sebep olduğu dinî baskılardan, bu 
baskının getirdiği maddi ve manevi sıkıntılardan, son oyunu Mera-
ki’yi, hasta olmasına rağmen sırf oyuncularını mağdur etmemek için 
nasıl zorlukla oynadığını ve sahnede fenalaşarak öldüğünü” anlatan 
yazar, “oyunun sahnelenişini ve oyuncuları başarılı” bulduğunu belir-
tir.     

Yazara göre Moliere “yalnız Fransız komedisinin piri değil; se-
madan bütün beşeriyetin malı olarak gönderilmişken tesadüfen Fran-
sız toprağına düşmüş bir dâhidir”.  Çağdaşlarının haksız nefretine ma-
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anlaşılarak sevilmiş ve bugünkü emsalsiz mevkiine yükselmiştir. Al-
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ni unutmamak için senede bir defa bütün Moliere külliyatını hatme-
derdi.”   
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en uygun bir dille işlemesi olduğunu söyler. Bu sebepten onun eserle-
rinin daima taze ve zinde olduğunu belirtir. H.N. imzalı yazıda Molie-
re’in eserlerinin gücünün, zaafların ve zayıflıkların komedi tarzında 
işlenmesinden ileri geldiği belirtiliyor:     
“Herhangi bir kusur ve hatayı ıslah etmenin en güzel ve şüphesiz en 
muvaffak yolu, o kusur ve hatayı - biraz da mübalağa ile- gülünç bir 
şekle sokmaktır. İzzet-i nefsimizi gülünç olmak, gülünç görünmek 
kadar yaralayan hiçbir şey olamaz. Moliere’e muasırlarının o kadar acı 
ve umumi hücumunu davet eden avamili burada, onun mütebariz ve 
umumi her kusuru, her ayıbı böyle gülünçleştirmesinde aramalıdır.  
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öbür gün aldanmış kocaları, hafif meşrep kadınları, köylü kibarlarını 

 
10 Zeynep Kerman, “Önsöz”, Yeni Türk Edebiyatı Metinleri ve Önsözler 4 

(1860-1923), Hazırlayanlar İnci Enginün-Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul 
2011 (Burada 1922 yılında çıkan H.N. imzalı yazı geniş olarak özetlenmiştir. Yazarın 
adı tam olarak tespit edilemediği için yazının tamamının antolojiye alınamadığı belir-
tiliyor. Yukarıdaki H.N. imzalı yazıya ait alıntı ve aktarmalar, Zeynep Kerman tara-
fından yazılan “Önsöz”ün 20 ve 21. sayfalarından yapıldı. Yazının tam künyesi şöyle-
dir: H.N. “Türk Tiyatrosunda Meraki”, Peyam-Sabah, nu. 1137-11567, 2 Şubat 1338/ 
1922).  
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hedef-i temeshur ittihaz eden keskin ve ince kalemini -eğer biraz dik-
kat edilir ve biraz da hayatı, macera-yı âşıkanesi, bedbahtlıkları tetkik 
olunur, bilinirse görülür ki- daima gözyaşına batırmıştır.”  

1922 yılında Moliere’in 300. doğum yıldönümü dolayısıyla Da-
rülbedayi’de Meraki ve Zor Nikâh’ın sahneye konması üzerine yazı 
yazanlardan biri de Nurullah Ata’dır (Nurullah Ataç). Bu yazıda Ah-
met Vefik Paşa’ya hayranlığını belirten yazar, H. N.’nin aksine, oyun-
cuları şiddetle tenkit etmiştir.11  

“Sahne Havadisleri”, Ahmet Vefik Paşa’nın iki eserinin Darülbe-
dayi’de temsil edilmesi üzerine kaleme alınan bir yazıdır. Nurullah 
Ata temsilin pek baştan savma oynandığını belirtir ve şöyle der: “Me-
rakî, dün akşam, bir fars gibi değil, soğuk bir komedi gibi temsil edil-
di. Meraki’deki eşhasın ekserisi karikatür olduğunu takdir edemeyen 
sanatkârlar -akıllarınca- tabii olmak istediler.” Ataç, eleştirilerini daha 
ağır boyuta götürerek yazısına şöyle devam ediyor: “Diyebilirim ki 
dün akşam Darülbedayi sanatkârlarının Moliere’i katletmelerinde ha-
zır bulundum.”  

Bu durumun, tiyatro sanatı bakımından önemli olduğunu, sa-
natkârların Moliere’in ruhuna inemediklerini belirtir ve teessüflerini 
ifade eder: “Çok yazıktır, çünkü Moliere’in her eseri hürmetimize la-
yıktır. Le Malade Imaginaire de en tuhaf eserlerindendir. Ahmet Vefik 
Paşa’nın tercümesi çok hoş, eşhasa ne güzel isimler bulmuş: Rıhletî, 
Hilkati, Linetî… Sahnede bu isimleri bile Ahmet, Mehmet der gibi 
tabiî söylüyorlardı.”  

Meraki’den sonra Zor Nikâh temsil edilmiştir. Bunun da “Mera-
ki’nin bıraktığı tesirle tatsız” geçtiğini belirtiyor. Oyuncuların, Molie-
re’in tiplerini tam olarak anlayamadıklarını ve onları yanlış yorumla-
dıklarını ifade ediyor.  

Bu yazı Nurullah Ataç’ın tiyatroyu iyi bildiğini, Moliere’i derin-
den anlayıp onun bakışını, dünya görüşünü ve iç dünyasını kavradığı-
nı, eserlerindeki karakterler vasıtasıyla eleştiri yoluyla teşhir etmek 
istediği bozuklukları, çarpıklıkları isabetle gördüğünü açıkça ortaya 
koymaktadır.  

Cumhuriyet’ten Sonra Yapılan Moliere Tercümeleri: Cumhu-
riyet’ten sonra Moliere’den yapılan tercümeleri İsmail Habip Sevük 
(1941: 50-52) şöyle tespit etmiştir: 

1) Burjua Jantiyom, hülasa eden Siracettin, Devlet Matbaası, İs-
tanbul 1927, 15 sayfa. Bu küçük eser, Maarif Vekâletinin lise öğrenci-

 
11 Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 4 Eser Tanıtma ve Önsözler (1860-1923), Ha-

zırlayanlar İnci Enginün-Zeynep Kerman, Dergâh, İstanbul s. 128-129. Alıntılar bu 
baskıdandır. Yazının tam künyesi şöyle: Nurullah Ata, “Sahne Havadisleri: Darülbe-
dayi’de Meraki”, Akşam, nu 1317, 21 Mayıs 1922. 
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11 Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 4 Eser Tanıtma ve Önsözler (1860-1923), Ha-

zırlayanlar İnci Enginün-Zeynep Kerman, Dergâh, İstanbul s. 128-129. Alıntılar bu 
baskıdandır. Yazının tam künyesi şöyle: Nurullah Ata, “Sahne Havadisleri: Darülbe-
dayi’de Meraki”, Akşam, nu 1317, 21 Mayıs 1922. 
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leri için hazırlattığı Cihan Edebiyatından Nümuneler serisi içinde çı-
kan bir özettir.  

2) Burjua Jantiyom, tercüme eden Kurşunluzade Raşit, Ceyhan 
Matbaası, Ceyhan 1928 (eski harfli). Bu tercüme Ceyhan gazetesinde 
tefrika edildikten sonra kitap hâlinde basılmıştır. 

3) Kibarlık Budalası (Le bourgeois gentilhomme), Türkçeye çevi-
ren Ali Süha Delilbaşı, Ankara Hapishane Matbaası 1937, 106 sayfa.  

4) Zarafet Budalaları (Les precieuses ridicule), bir perdelik ko-
medi, tercüme eden İsmail Hami Danişmend, Sühulet Kitabevi, İstan-
bul 1938, 70 sayfa.  

5) Pinti, çeviren Necdet Rüştü, Ülkü Matbaası, İstanbul 1938. 
6) Cimri, Türkçeye çeviren İsmail Hami Danişmend, Sühulet Kü-

tüphanesi, 1938, 94 sayfa. 
7) Hastalık Hastası, Türkçeye çeviren İsmail Hami Danişmend, 

Samih Lutfi Kitabevi, İstanbul 1940, 83 sayfa.   
Yukarıdaki tercümeler, 1923-1940 arasında yapılanlardır. Bu ta-

rihten sonra daha birçok tercüme yapılmıştır. 
 
4.Orhan Veli Kanık:12 
1914-1950 yılları arasında yaşayan Orhan Veli, Cumhuriyet devri 

Türk şiirinin önemli isimlerinden biridir. Kısa süren hayatına rağmen 
Türk şiirinde önemli hamleleri gerçekleştirmiştir. Orhan Veli şiirden 
başka hikâyeler ve çeşitli yazılar yazmış, dergi çıkartmış, ayrıca ter-
cümeler de yapmıştır. Şiir, hikâye ve tiyatro tercümeleri bulunmakta-
dır. Şairin tiyatroya ilgisinin bulunduğunu biliyoruz. Şiirlerinde de bu 
ilginin yansımaları görülüyor (konulu şiir yazma, hikâye veya romana 
benzeyen konuları şiirde işleme, sahnede imişçesine tasvir etme gibi).  

Edebiyata merakı ilkokulda başlar. Öğrenciliği müddetince oku-
mayı ve yazmayı çok sevmekle tanınan Orhan Veli, devrin büyük 
edebiyatçılarından ortaokul ve lise yıllarında ders almıştır. Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Hıfzı Oğuz Bekata, Rıfkı Melül Meriç bunlar ara-
sındadır. Aruzun kaidelerini kavrayan şair, öğrencilik yıllarında ima-
lesiz, zihafsız şiirler yazar. Ömür boyu beraber olacağı ve birlikte şiir-
de bir inkılap yapacağı arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’le 
öğrencilik yıllarında tanışmıştır. Bu üç arkadaş daha öğrencilik yılla-
rında Sesimiz adlı bir dergi çıkarmaya başlamışlardır.   

 
12 Orhan Veli hakkındaki bu bölüm şu yazılardan derlenerek hazırlanmıştır: Bil-

ge Ercilasun, “Orhan Veli Kanık (Hayatı ve Eserleri)”, Türk Şiiri Üzerine, Dergâh 
Yayınları, İstanbul 2014, s. 123-141; “Orhan Veli’nin Şiiri Hakkında”, Türk Şiiri 
Üzerine, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, s. 142-219.  
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Tahsili bittikten sonra Orhan Veli hayata atılmış, devlet dairele-
rinde memuriyetlerde bulunmuş, Galatasaray Lisesinde yardımcı öğ-
retmenlik yapmıştır. 1941-1944 yılları arasında teğmen rütbesiyle Ge-
libolu’da yedek subaylık görevini yerine getirir. Terhis olduktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığında Hasan Âli Yücel tarafından kurulan Ter-
cüme Bürosunda çalışır ve Fransızcadan tercümeler yapar. Bunlar ba-
kanlığın klasikler serisinde yayımlanmıştır. Daha sonra bakanlıktan 
ayrılarak Yaprak adlı (on beş günlük) bir sanat dergisi çıkarır. Dergi 1 
Ocak 1949-15 Haziran 1950 tarihleri arasında 28 sayı çıkmıştır. 10 
Kasım 1950 gecesi Ankara’da geçirdiği bir kaza sonucu birkaç gün 
sonra beyin kanamasından İstanbul’da 12 Kasım 1950 tarihinde vefat 
etmiştir.  

Orhan Veli’nin ilk şiiri Varlık dergisinde 1 Aralık 1936 tarihinde 
Mehmet Ali Sel adıyla yayımlanır. 1937’den itibaren şiirde yeni bir 
tarz ve üslup yaratmış, bu yeni sesi ölünceye kadar devam ettirmiştir. 
Onun şiirlerini Garip öncesi, Garip Devresi ve Garip Sonrası adları 
Altında üç merhalede incelemek mümkündür. 1937’den itibaren şiirde 
denediği yeni tarzı, 1941’de Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte 
yayımladığı Garip adlı kitapta bir şiir teorisi yazarak anlatır. Orhan 
Veli’nin Garip kitabına koyduğu bu ön söz, Türk şiirinde başlı başına 
bir merhale ve inkılap meydana getirmiştir. Bu tarihten sonra yazdığı 
şiirler ve Garip ön sözü, edebiyatımızda büyük tartışmalara yol açmış, 
itirazlara sebep olmuştur. Orhan Veli’ye sert tenkitler yöneltilir. An-
cak bu çalışmalar ve başta Orhan Veli olmak üzere Garipçilerin yaz-
dıkları bu şiirler, daha sonra şiir dilinin değişmesini de sağlamış ve 
yeni bir tarz şiirin ve hayat görüşünün başarılı örnekleri olmuştur.    

Orhan Veli şiirden vezin, kafiye, edebî sanatları atmış, dörtlük 
kullanmaz olmuş, şiir dilini değiştirmiştir. Duru ve sade bir dile ulaş-
mış, nazmın yeknesak bulduğu söyleyişinden uzaklaşarak nesre yakın 
bir ifadeyi benimsemiştir. Şiirde kullandığı anjanbıman (şiirde nesre 
yakın bir ifade) dolayısıyla Tevfik Fikret’i hatırlatan şiirler meydana 
getirmiştir. Her iki şairin şiirlerindeki mısralar, yan yana dizilince ne-
sir cümleleri meydana gelmektedir. Fakat Fikret’in Ferda, Mazi Ati, 
Halûk’un Veda’ı gibi şiirlerinde görülen zorlamalar Orhan Veli’de 
bulunmaz. Fikret bu ifadeyi elde edebilmek için şiirin yapısını zorla-
mış, şiir ahengini zedelemiş, mana bakımından güç anlaşılan uzun 
cümleli bir yapı kurmuştur. Orhan Veli ise daha tabii ve anlaşılır, şiire 
daha uygun olan bir nesre yakın ifade kullanır.    

Orhan Veli, Nedim ve Yahya Kemal gibi Türk şiirinin ünlü İs-
tanbul şairlerinden biridir. İstanbul onun şiirlerinde bütün güzellikle-
riyle tasvir edilmiş, bütün estetik özellikleriyle işlenmiş ve yer almış-
tır. Orhan Veli de Yahya Kemal gibi şiirlerinde İstanbul coğrafyasına 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

138  

Tahsili bittikten sonra Orhan Veli hayata atılmış, devlet dairele-
rinde memuriyetlerde bulunmuş, Galatasaray Lisesinde yardımcı öğ-
retmenlik yapmıştır. 1941-1944 yılları arasında teğmen rütbesiyle Ge-
libolu’da yedek subaylık görevini yerine getirir. Terhis olduktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığında Hasan Âli Yücel tarafından kurulan Ter-
cüme Bürosunda çalışır ve Fransızcadan tercümeler yapar. Bunlar ba-
kanlığın klasikler serisinde yayımlanmıştır. Daha sonra bakanlıktan 
ayrılarak Yaprak adlı (on beş günlük) bir sanat dergisi çıkarır. Dergi 1 
Ocak 1949-15 Haziran 1950 tarihleri arasında 28 sayı çıkmıştır. 10 
Kasım 1950 gecesi Ankara’da geçirdiği bir kaza sonucu birkaç gün 
sonra beyin kanamasından İstanbul’da 12 Kasım 1950 tarihinde vefat 
etmiştir.  

Orhan Veli’nin ilk şiiri Varlık dergisinde 1 Aralık 1936 tarihinde 
Mehmet Ali Sel adıyla yayımlanır. 1937’den itibaren şiirde yeni bir 
tarz ve üslup yaratmış, bu yeni sesi ölünceye kadar devam ettirmiştir. 
Onun şiirlerini Garip öncesi, Garip Devresi ve Garip Sonrası adları 
Altında üç merhalede incelemek mümkündür. 1937’den itibaren şiirde 
denediği yeni tarzı, 1941’de Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte 
yayımladığı Garip adlı kitapta bir şiir teorisi yazarak anlatır. Orhan 
Veli’nin Garip kitabına koyduğu bu ön söz, Türk şiirinde başlı başına 
bir merhale ve inkılap meydana getirmiştir. Bu tarihten sonra yazdığı 
şiirler ve Garip ön sözü, edebiyatımızda büyük tartışmalara yol açmış, 
itirazlara sebep olmuştur. Orhan Veli’ye sert tenkitler yöneltilir. An-
cak bu çalışmalar ve başta Orhan Veli olmak üzere Garipçilerin yaz-
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bir ifadeyi benimsemiştir. Şiirde kullandığı anjanbıman (şiirde nesre 
yakın bir ifade) dolayısıyla Tevfik Fikret’i hatırlatan şiirler meydana 
getirmiştir. Her iki şairin şiirlerindeki mısralar, yan yana dizilince ne-
sir cümleleri meydana gelmektedir. Fakat Fikret’in Ferda, Mazi Ati, 
Halûk’un Veda’ı gibi şiirlerinde görülen zorlamalar Orhan Veli’de 
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daha uygun olan bir nesre yakın ifade kullanır.    

Orhan Veli, Nedim ve Yahya Kemal gibi Türk şiirinin ünlü İs-
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tır. Orhan Veli de Yahya Kemal gibi şiirlerinde İstanbul coğrafyasına 
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yer vermiş, İstanbul şiirlerinin en güzel örneklerini kaleme almıştır. 
Şiirlerinde kullandığı temalardan bir diğeri denizdir. Diğer şiirlerinde 
olduğu gibi denizi işleyen şiirlerinde de varlığa duyduğu ilgiyi ve sev-
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Orhan Veli’nin Türk şiirinde yeni bir söyleyiş yaratmasında gele-
nekten gelen unsurların büyük bir payı vardır. Her ne kadar yeni söy-
leyişler peşinde koşmuşsa da şiirinin zemininde zengin kültürün ve 
geleneğin izleri görülmekte ve takip edilmektedir. Düz, sıradan ve 
alelade görünen, kolay ulaşılmış hissini veren bir ifade üzerine şiirle-
rini kurmuştur. Bu söyleyişi meydana getiren unsurlar içinde gelene-
ğin izleri, halk kültürü ve yaratıcılık bulunmaktadır.   

Şiirlerinde İstanbul Türkçesinin bütün inceliklerini ve zenginlik-
lerini kullanmıştır. Türkçeyi iyi bilmesi ve kullanması, dilin zengin 
imkânlarından faydalanması, bazı konuşma dili özelliklerini yakala-
ması ve şiirlerinde değerlendirmesi, onun eskimeyen şiirler yaratması-
nı sağlamıştır. Böylece o her zaman okunur ve takip edilir bir şair ol-
muştur. Mısralarının hatırda kalması, tekrarlanması, şiir kitabının bas-
kı sayısı, bunun göstergeleridir.13   

 
13 Orhan Veli’nin Bütün Şiirleri kitabında, önsözde, baskı sayısı hakkında bilgi 

verilmektedir. Buna göre Adam yayınlarının 1997 yılında basılan Orhan Veli Bütün 
Şiirleri adlı kitabı 52. baskı olmaktadır (Adam yayınları: 1987-1997 arasında 30 baskı 
yapıldığı, daha önce de farklı yayınevleri tarafından 22 baskı yapıldığı belirtiliyor.)  
Bu sayılar da Orhan Veli’nin şiirlerinin çok basılıp satıldığını ve daha sonraki nesiller 
tarafından okunduğunu göstermektedir.  
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Orhan Veli başarılı ve usta bir şairdir. Onun, Cumhuriyet devri 
Türk şiirinde önemli bir yeri vardır. Türk şiirine yeni bir yapı ve söy-
leyiş getirmiştir. Türk şiirini değiştirmiş, konu, mısra yapısı, şekil dü-
zeni, kafiye anlayışı, dil ve üslup bakımından şiire serbestlik kazan-
dırmıştır. 

 
Eserleri: Orhan Veli şiir, nesir, tercüme olmak üzere edebiyatın 

çeşitli türlerinde eserler vermiştir. O her şeyden önce Cumhuriyet dev-
rinin usta şairlerinden biridir. Bütün eserlerinde Türkçeye olan hâki-
miyeti ile sağlam bir dil ve üslup kullanımıyla dikkati çekmektedir. 

 
Şiir Kitapları: 1. Garip (1. baskı 1941, 2. baskı 1945): 2. Vazge-

çemediğim (1945): 3. Destan Gibi (1946): 4. Yenisi (1947): 5. Karşı 
(1949): 6. Orhan Veli Bütün Şiirleri (Varlık yayınları, Ocak 1951): 
Ölümünden sonra yayımlanan bu kitapta, sağlığında çıkan kitapların-
daki şiirlerinden başka ilk şiirlerinden 66 ve son şiirlerinden 12 tanesi 
yer alıyor. Önce Varlık, daha sonra çeşitli yayınevleri tarafından ya-
yımlanmış olan bu eser, Eylül 2020 tarihinde 56. baskısıyla Yapı Kre-
di yayınları arasında yer almıştır.    

Şiirlerini sağlığında beş kitap hâlinde yayımlamıştır. Bunlarda 
toplam 78 şiir yer almaktadır. Bir kısım eski şiirlerini ve yeni şiirle-
rinden bazılarını bu kitaplara almamıştır. Ölümünden sonra hepsi bir-
leştirilerek birkaç defa ve birkaç şekilde basılmıştır. Onun üzerinde 
çalışma yapanlar Adnan Veli, Muzaffer Uyguner ve Âsım Bezirci'dir. 
Âsım Bezirci onun şiirlerini birkaç şekilde yayımlamış, yazılarını bir 
araya getirerek neşretmiş, onun hayatı ve sanatı üzerinde araştırmalar 
yapmıştır. 

 
Nesirleri: Orhan Veli'nin 21 makale, 7 eleştiri ve 6 hikâyesi ilk 

olarak 1953'te Varlık Yayınevi tarafından "Nesir Yazılar" adıyla top-
lanmıştır. Daha sonra Âsım Bezirci, Orhan Veli'nin nesirlerini bir ara-
ya getirerek muhtelif şekillerde yayımlamıştır: Edebiyat Dünyamız, 
Bütün Eserleri I, Hazırlayan Asım Bezirci, İstanbul 1975. 

 
Tercümeleri: Şiirler, piyesler ve hikâyeler olmak üzere üçe ayrı-

lır: 
Şiir Tercümeleri:  
1. Fransız Şiiri Antolojisi (Varlık, 1947, 1956, 1963): Önsöz ile 

biyografileri Orhan Veli yazmıştır. 15 şiir Orhan Veli tarafından, beşi 
de ortaklaşa çevrilmiştir.  
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2. Batıdan Şiirler (1953): Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cev-
det tarafından çevrilen şiirlerden meydana gelmiştir. Yeditepe yayını-
dır. Kitaptaki 31 şiirden altısını Orhan Veli çevirmiştir.  

3.Orhan Veli-Bütün Çeviri Şiirleri, Derleyen Asım Bezirci, Can 
Yayınları, İstanbul 1982: 143 sayfadan meydana gelen bu kitapta Or-
han Veli’nin dünya edebiyatının tanınmış şairlerinden çevirdiği şiirler 
bulunmaktadır (Yunan, Latin, Çin, İran, Japon, Fransız, İngiliz, Macar 
şiirinden örnekler).  

Piyes tercümeleri: 14 
1. Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı (1943-Alfred de Mus-

set'nin bu eserini Orhan Veli, Oktay Rıfat'la birlikte çevirmiştir); 2. 
Barberina (1944): Alfred de Musset; 3. Turcaret (1946): Alain-Rene 
Lesage; 4. Saygılı Yosma (1962): Jean Paul Sartre; 5. Antigone (1962): 
Jean Anouilh. 

 
Hikâye tercümeleri: 
1. Üç Hikâye (1945): Kitapta Gogol'ün Burun, Fayton, Kaput adlı 

üç hikâyesi vardır. Sonuncusunu Erol Güney ile Oğuz Peltek çevir-
miştir. 

2. Hamlet ve Venedikli Tacir (1949): Çocuklar için Charles Lamb 
tarafından hikâyeleştirilmiş olan bu eseri Orhan Veli, Şehbal Erde-
niz'le birlikte çevirmiştir. 

 
Türkiye Dışında Yayımlanan Eserleri: Orhan Veli'nin seçilmiş 

şiirleri Yüksel Pazarkaya ve Helmut Vader tarafından Almancaya çev-
rilmiş ve 1965 yılında Frankfurt'ta Suhrkamp Verlag Yayınevi tarafın-
dan “Poesie” adı ile yayımlanmıştır. Kitapta 49 şiir vardır. Ayrıca Or-
han Veli hakkında yazılan Almanca bir kitap bulunmaktadır. Bundan 
başka Amerika Birleşik Devletleri’nde de şiirleri yayımlanmıştır: 
Talât Halman, I am Listening to Istanbul, Selected poems of Orhan 
Veli Kanık, translated & with an introduction by Talât Sait Halman, 
Corinth Books, New York 1971 (94 sayfalık olan kitapta Orhan Ve-
li’den seçilen 71 şiirin İngilizce tercümesi bulunmaktadır).  

Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ın şiirleri Sovyet döne-
minde Azerbaycan ve Özbek Türkçelerine çevrilerek Türk dünyasında 
da yayımlanmıştır. 1.Özbekçe: Hazirgi Zaman Türk Şi’riyati, Özbek-
çeye aktaran Miraziz A’zam, Taşkent 1980; 2.Azerbaycan Türkçesi 
ile: Dünya 3/1988, Bakı 1988. 

 
 

14 Orhan Veli’nin Moliere’den yaptığı tercümelerden, sonraki bölümde bahsedile-
cektir.  
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Orhan Veli ve Mizah (Komedi, İroni, Hiciv, Güldürü Unsur-
ları): Orhan Veli üzerinde yaptığım çalışmalarda şairin komediye olan 
merakını gördüm, mizahın her türüne olan ilgisini sezdim, meydana 
getirdiği bütün eserlerde komedi unsurlarının ağır bastığını fark ettim. 
Bütün bunlar dikkatimi çekti ve böyle bir bölüm açmaya, bu konuyu 
ayrı başlık altında incelemeye karar verdim. Şairin yaptığı Moliere 
tercümeleri de beni buna yöneltti. Burada şairin mizacındaki alaycılık 
ve her türlü komedi unsuru üzerinde durmak istiyorum ve bu mizacın 
bazı eserlerine yansımalarını göstermek amacındayım.     

Orhan Veli’nin mizacında ironi ve alay önemli bir yer tutar. O, 
her şeye, kendisine, hatta hayata da ilgisiz, kayıtsız, eleştirel bir gözle 
bakmış ve bu konudaki düşüncelerini mizahi bir ifadeyle dile getir-
miştir. Pek çok şiirinde görülen alaycı ve çocuksu ifade, onun mizacı-
nın yansımasıdır. Bu bakış birçok şiirinde görüldüğü gibi başka eserle-
rine de tesir etmiş ve izlerini bırakmıştır. Burada şairin hazırladığı 
Nasrettin Hoca Hikâyeleri ile La Fontaine’in Masalları adlı kitaplar 
üzerinde durmak ve bu kitapların yazarları ile Orhan Veli arasındaki 
benzerliklere dikkat çekmek istiyoruz. Fakat bu konuya geçmeden 
önce Orhan Veli’deki alaycılığın, aldırmazlığın eserlerine yansıyan 
görüntülerine işaret edelim.  

İlk olarak Orhan Veli ile çocuklar arasındaki bağlantı üzerinde 
duralım. Şairin ruhunda görülen çocuksuluk, pek çok bakımdan eser-
lerine yansımıştır. O, bir çocuk davranışıyla hayata bakmış ve her şeyi 
hafife almış ve bir oyun gibi görmüştür. Çocuklar için hazırladığı Nas-
rettin Hoca Hikâyeleri ve La Fontaine’in Masalları adlı kitaplar, sıra-
dan çocuk kitapları olmaktan çok daha fazla değer taşımaktadır. Bu 
kitapların her ne kadar tavsiye üzerine hazırlanmış oldukları belirtilse 
de muhtevalarında taşıdıkları bakış açısı ve dünya görüşüyle Orhan 
Veli’nin sıkı bir bağlantısı vardır. Şair de bu kitapların yazarlarınınki-
ne benzer bir tavırla dünyaya bakmakta ve hayatı algılamaktadır.   

Hayatı çocuklar gibi bir oyun olarak gören, algılayan Orhan Veli, 
öğretim tarzında da benzer bir yol izler. Yani hayat derslerinin ve in-
sani değer ve davranışların birer oyun gibi öğretilmesi düşüncesini 
benimser. Şiirlerinde de ciddi konuları oyun gibi ele alarak işlediği 
görülür. Bu bakımdan şairin hem dünya görüşü hem de metot bakı-
mından çocuk eğitimini esas aldığı ve çocuklara verilen eğitimden 
hareket ettiği söylenebilir.  

Orhan Veli’nin çocuklarla olan bu benzerlikleri, onun üslubunda 
da ortaya çıkar. Şairin üslubundaki açıklık ve çıplak ifade, bu duru-
mun neticesidir. Düşündüklerini, lafı dolandırmadan, dümdüz ve açık 
olarak söylemesi de çocuksu bir mizacın tezahürleridir. 
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Nasrettin Hoca’da, La Fontaine’de ve Moliere’de görülen hayat 
karşısındaki gerçekçi ve alaycı tavır, Orhan Veli’nin de sahip olduğu 
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Nasrettin Hoca Hikâyeleri:15 İlk baskısı 1949 yılında yapılan bu 

kitap Doğan Kardeş yayınları arasında çıkmıştır. Burada Nasrettin 
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“Bunları yazarken La Fontaine’in fabllarında kullandığına benzer 

bir nazım şekli kullandım. Ölçünün yer yer değişmesi, bu manzumeleri, 
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15 Nasrettin Hoca Hikâyeleri, YKY., 20. Baskı,  İstanbul 2010 (İlk baskı 1949). 

Alıntılar bu baskıdandır.  
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Böylece şair vezin ve kafiye konusundaki düşüncelerini ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Onun istediği şey, nazımda veznin yarattığı 
yeknesak ifade tarzından uzaklaşmaktır. O, şiirde nesre yakın tabii bir 
ifade istemektedir. Bunu da hem şiirlerinde hem de La Fontaine ter-
cümelerinde ve Nasrettin Hoca hikâyelerinde gerçekleştirmiş olduğu-
nu görüyoruz. Orhan Veli’nin yukarıdaki ifadelerinden Türk şiiri ile 
Fransız şiirini karşılaştırdığını ve Batı dillerindeki kuralların Türk 
nazmında da uygulanması gerektiğini istediğini öğreniyoruz.   

Nasrettin Hoca hakkındaki söylediklerinden öğrendiğimiz bir 
başka şey, Orhan Veli’nin sanat hakkındaki düşünceleridir; onun sanat 
anlayışıdır. Nasrettin Hoca’nın “tam bir halk adamı” olduğunu söyle-
yen şair, hikâyelerinde “kusurları, zaafları, korkuları” olan insanı an-
lattığını söyler.  Buna dayanarak da şu hükmü veriyor: “Yaşayacak 
sanat, zümrelere değil, halka dayanan sanattır. O da bize insanüstünün 
değil, insanın hâlini anlatır.” (13).  

Orhan Veli, Nasrettin Hoca’ya ait olan fıkraları önce tespit etmiş, 
sonra onları güzel bir Türkçeyle nazma çekmiştir. Burada rahat ve 
anlaşılır bir dil kullanmıştır. Bu dil, çocukların da anlayabileceği, her-
kese hitap edebilecek nitelikte bir dildir. Ayrıca edebî zevk bakımın-
dan da nitelikli bir dil olmasına dikkat edilmiştir. Bu suretle şair, hem 
Nasrettin Hoca gibi bir millî halk kahramanını, asırlardır ayakta duran, 
hikâyeleri nesiller boyunca anlatılıp gelen Nasrettin Hoca’yı tanıtmış, 
hem çocuklara, yeni nesillere bu fıkralar yoluyla bazı ibret dersleri 
vermek istemiş, hem de edebî zevklerini yükseltecek bir dil öğretmeye 
çalışmıştır. Bu hikâyeleri okuyan genç nesiller küçük yaşlarından iti-
baren güzellik duygusunu ve edebiyat zevkini öğrenecekler, yükselte-
cekler, hem de dünyayı ve hayatı Nasrettin Hoca’nın felsefesi ve dün-
ya görüşü ile dünyaya bakmayı öğrenecekler, tanıyacaklardır. Nasret-
tin Hoca’nın geniş ve komedi penceresinden bakan felsefesini, düşün-
ce tarzını ve yorumlarını tanıyacaklardır. Fıkralarda Nasrettin Ho-
ca’nın hoşgörüyü esas alan hayat görüşünü de sezmekteyiz. Türklere 
has olan ve olaylar karşısında pratik çözümler üreten, içinde komik 
unsurlar taşıyan, insanlara ve topluma iyimser bir bakışla yaklaşan bu 
görüş, hikâyelerde dikkati çekmekte ve okuyucuda sempati uyandır-
maktadır. 

 
La Fontaine’in Masalları:16 İlk baskısı 1948 yılında yapılan bu 

kitabın içinde La Fontaine’den seçilmiş 49 masal bulunuyor. Daha 
sonra Yapı Kredi tarafından basılan kitapta ise 51 masal yer alıyor. 

 
16 La Fontaine’in Masalları, YKY.,  25. Baskı, İstanbul 2020 (ilk baskı 1948). 

Alıntılar bu baskıdandır.  
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Eserin ilk baskısı, Doğan Kardeş Yayınları arasında iki küçük kitap 
hâlinde çocuklara yönelik olarak çıkmış, kapak tasarımları da ona göre 
düzenlenmiştir. Elimizde bulunan ikinci kitabın kapağında Şevki Çe-
tinkaya tarafından yapılmış horoz ile tilki tasviri bulunuyor. Sarı, ye-
şil, kahverengiden meydana gelen bu resimde, hayvanların çiziminde 
görülen incelik dikkati çekiyor. Bu çizimlerde, çocuklarda estetik ve 
güzellik duygusunun oluşumuna ve gelişmesine önem verildiği gö-
rülmektedir (Kitap 2020 tarihinde Yapı Kredi Yayınları arasında 25. 
baskısını yapmış bulunuyor. Kitap, Dağıstan Çetinkaya tarafından re-
simlenmiştir). 

Orhan Veli, La Fontaine’in masallarını yine güzel bir Türkçe ile 
nazma çekmiştir. Bu kitapta da aynı metodu kullandığını görüyoruz. 
Güzel, anlaşılır bir üslup kullanır. Dilinin anlaşılır olmasının yanında 
edebî olmasına da dikkat eder. La Fontaine bu hikâyeler yoluyla ver-
diği dersleri bazen açık bir şekilde ifade etmiş, bazen de olayın anla-
tılması ile ortaya koymuştur. Bu açık ve anlaşılır ifade, Orhan Veli’nin 
şiirlerinde de görülmektedir. Fablları Fransızcadan Türkçeye tercüme 
ederken Orhan Veli’nin Türkçe deyimlere de fazlasıyla yer verdiğini 
görüyoruz. Orhan Veli Nasrettin Hoca ile La Fontaine hikâyelerinde 
kendi şiir dilinin benzeri bir ifade kullanmıştır.  

Bu küçük eserde Vedat Nedim Tör tarafından yazılan bir “Ön 
söz”, Orhan Veli’nin “Birkaç Söz” başlığıyla kaleme aldığı bir küçük 
giriş yer alıyor. Vedat Nedim Tör, Orhan Veli’nin yaptığı tercümenin, 
şimdiye kadar yapılanlardan farkını ve üstünlüğünü belirtiyor. Bu üs-
tünlüğün kullanılan dilden geldiğini ifade ederek Orhan Veli’nin dilini 
şöyle değerlendiriyor.   

“Bütün kültür dillerine çevrilmiş olan La Fontaine’in masalları 
zaman zaman Türkçemize de tercüme edilmiştir. Fakat bunların he-
men hepsi, yaşayan Türkçemize aykırı, yapma bir nazım diliyle çev-
rilmiş olduktan başka, çok kere de asıllarına benzememektedirler. İşte 
Orhan Veli, bu tercümeleri ile hem asıllarına şekil ve manaca sadakat 
bakımından, hem de dilindeki tabiilik, sadelik ve canlılık bakımından 
Türkçemize çok Kıymetli klasik bir eser kazandırmış oluyor. Bu 
himmeti için kendisine ne kadar teşekkür etsek yeridir.”(7)  

Vedat Nedim La Fontaine masallarının çocuklara verilecek güzel 
şiir örneklerinden biri olduğunu belirterek aynı zamanda bu manzum-
lar vasıtasıyla çocuklara birtakım önemli dersler vermenin mümkün 
olabileceğini, bu suretle çocukların eğitiminin sağlanabileceğini de 
ifade ediyor.  

 
“Ayrıca her masal, çok derin manalı, düşündürücü bir ahlak, 

ibret ve hayat dersi de taşımaktadır. Bunların her biri üzerinde 
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çocukları konuştura konuştura gizledikleri “kıssadan hisse”yi 
kendilerine buldurarak bütün hayatları boyunca unutamayacakla-
rı, daima kulaklarında küpe kalacak birtakım hayat düsturları 
edinmeleri sağlanabilir. Kısaca, La Fontaine masalları, her ba-
kımdan birer tükenmez hazinedir. Onlardan öğretmenlerimizin, 
çocuklarımızın yararına gereği gibi faydalanacaklarına inanıyo-
ruz.” (8) 

 
Orhan Veli, “Birkaç Söz” başlığı altında çocuklara hitap eder. 

Orhan Veli’ye göre çocuklar, küçümsenmemesi gereken ve büyükler 
kadar ciddiye alınması icap eden varlıklardır. Onlar ciddi, güzel ve 
titizlikle hazırlanmış eserlere layıktırlar. Bu yüzden çocuklara basit ve 
kötü şeyler sunulmamalıdır. “Bilginizin, anlayışınızın artması, zevki-
nizin incelmesi ancak büyük eserler, Kıymetli eserler okumakla olur” 
diyerek La Fontaine’in hayatı hakkında kısa bir bilgi veriyor. Sonra 
yazdığı manzum masalları şöyle tanıtıyor:   

 
“Eserlerinde, hayvanlar yardımıyla, insanların kusurlarını, zayıf ta-

raflarını göstermiş. Masallarının çoğu Aesopus adlı eski bir Yunan 
hikâyecisinin masallarından alınmış. Yalnız, bunlara ne masal demek 
doğru ne de hikâye. Fransızlar fabl diyorlar.” (10) 

 
Burada Orhan Veli, çocuklar için faydalı olabilecek pek çok bilgi 

vermektedir. Yalnız La Fontaine’i tanıtmakla kalmayıp Ezop’u da ta-
nıtmış, ayrıca yeni bir nazım şeklini de öğretmiş olmaktadır.  

Vedat Nedim Tör’ün de ifade ettiği gibi bu tercümelerin iki 
önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi güzel ve tabii bir Türkçe ile 
kaleme alınması, ikincisi de aslına sadık kalınmasıdır. Orhan Veli’nin 
akıcı ve ahenkli ifade yapısı, manzumelerde anlatılan olayın ve çıkarı-
lan ibret dersinin kolaylıkla akılda kalmasını sağlayacaktır. Bu hikâye-
lerde görülen bir başka özellik de nesre yakın bir ifadenin kullanılma-
sıdır. Bunu yaparken şairin nazmın yapısını bozmayacak bir şekilde 
titizlik göstermesi, manzumelerdeki tabiiliği ve akıcılığı sağlayan bir 
başka özelliktir.  

La Fontaine masallarındaki dilin tabiiliğini ve akıcılığını göster-
mek için burada iki hikâyeden örnek vermek istiyoruz. Bunlardan bi-
rincisi İki Boğa Bir Kurbağa adını taşıyor. Hikâyede iki boğa birbiriy-
le dövüşmektedir. Bir kurbağa telaşla ve üzüntüyle onları seyreder. 
Arkadaşı kurbağaya neden üzülüp telaşlandığını sorar. Kurbağa da 
bunlardan birinin kaybedeceğini, mağlup boğanın göle gelip kendile-
rine zarar vereceğini söyler. “Kabak bizim başımıza patlayacak”, der. 
Neticede kurbağanın dediği doğru çıkar. Bu durum hikâyede şöyle 
anlatılır: 
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“Haklıydı kurbağa bu telaşında; 
Tehlikeyi evvelden seziyordu. 
Geldi yerleşti boğa göl başında; 
Günde seksen kurbağa eziyordu.” 
 
Hikâyenin sonunda çıkarılan ibret dersi şöyle ifade ediliyor: 
 
“Ne çare ki bu her zaman böyledir; 
Büyüklerin dertleri küçükleri inletir” (32). 
 
Dişi Zağarla Arkadaşı adlı hikâyede, doğurmak üzere olan bir za-

ğarın bir arkadaşının evine yerleşmesi, ev sahibinin iyi niyetinden 
faydalanarak zamanında evi terk etmemesi, çocukları büyüdükten son-
ra da onu tehdit ederek evi sahiplenmesi anlatılır. Hikâye şöyle biti-
yor: 

 
“Soysuza bir şey verme, sonra pişman olursun; 
Alamazsın verdiğini geri, 
Çekişirsiniz, ileri geri; 
Hâkimlere gider, yorulursun. 
Yüz versen astarını da ister, 
Elini uzatsan kolun gider.” (33). 

  
Burada dikkati çeken nokta, bu hikâyelerde kullanılan dilin ve 

ifadenin tabiiliğidir. Şair tercümelerine, çok uygun ve tabii bir şekilde 
deyimleri yerleştirmiştir (“kabak bizim başımıza patlayacak”, “yüz 
versen astarını ister”, “elini uzatsan kolun gider” gibi). Ayrıca anla-
tımda hem nazım hem nesir özellikleri görülmektedir. Bütün bunlar 
ifadenin tabiiliğini ve akıcılığını bozmayacak bir yapıda düzenlenmiş-
tir. Burada örnek olarak verdiğimiz bu özelliklere, Orhan Veli’nin di-
ğer tercümelerinde de sıkça rastlamak mümkündür. Bu durum, sadece 
Fransızcayı değil, Türkçeyi de çok iyi bilmekten ve en önemlisi kendi 
kültürüne hâkim olmaktan kaynaklanıyor.     

     
5. Orhan Veli’nin Moliere Tercümeleri: 
Orhan Veli Millî Eğitim Bakanlığında Hasan Âli Yücel tarafın-

dan kurulan Tercüme Bürosu’nda çalışırken Fransızcadan çeşitli ter-
cümeler yapar. Bir kısmı yukarıda belirtilen bu tercümeler arasında 
Moliere’in piyesleri de bulunmaktadır. Hepsi 1944 yılında basılan bu 
eserler şunlardır: Tartuffe, Scapin’in Dolapları, Sicilyalı yahut Resimli 
Muhabbet, Versailles Tulûatı (Bu piyes Orhan Veli ile Azra Erhat ta-
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rafından çevrilmiştir).  Şair, Moliere tercümelerini bakanlıktaki görevi 
dolayısıyla yapmıştır. Ama yine de onun özel seçiminin ve komediye 
olan merakının bunda rolü olduğu düşünülebilir.    

Orhan Veli’nin küçük yaşından itibaren tiyatroya meraklı olduğu 
ve sahneye ilgi duyduğu bilinmektedir. Beykoz’daki evlerinin bahçe-
sinde arkadaşlarıyla birlikte sahne kurmuş ve kendi yazdığı piyesleri 
temsil etmiştir. 16-17 yaşlarında iken Doktor İhsan adındaki ilk piye-
sini yazmış ve sahneye koymuştur. Piyes, iki perdelik basit bir vodvil-
dir. Ankara’ya gittikten sonra birkaç okul müsameresinde rol alır, Ra-
şit Rıza’nın temsil ettiği Aktör Kin adlı piyeste oynar. Daha sonra An-
kara Halkevinde Ercümend Behzat Lav’ın sahneye koyduğu Molie-
re’in Zor Nikâhı adlı eserinde Üstad-ı Sâni rolünde sahneye çıkar. Or-
han Veli bu önemli rolde büyük bir başarı göstermiştir. Bundan sonra 
Maeterlinck’in Monna Vanna piyesinde baba rolünü oynamıştır. Bu 
tarihten sonra tiyatro alanındaki çalışmalarına aktör olarak değil çe-
virmen olarak devam etmiş ve birçok piyesi Türkçeye tercüme etmiş-
tir.     

Tiyatronun, onun ilgi alanlarından biri olduğu anlaşılıyor. Şiirle-
rinde, tiyatroda olduğu gibi görsel sahneler yaratmış, hikâye ve mek-
tup tarzını da çok kullanmıştır. Pek çok şiirinin hikâye karakteri taşı-
ması, tiyatro ve sahne sanatları ile ilgilidir. Komedi penceresinden 
bakmak, şairi halka yaklaştırır. Mehmet Kaplan, dünyaya ironik bakı-
şıyla ve tiyatroya olan merakıyla Orhan Veli’de “gizli kalmış bir ko-
medi yazarının” bulunduğunu belirtiyor (Kaplan, 2011: 129). 

Bir başka nokta şairin çok sağlam Türkçesidir. Orhan Veli Türk-
çeyi çok iyi bilen ve kullanan şairlerdendir. Onun Türkçeye olan bü-
yük sevgisi, Türkçe bilgisi, şiirlerinde olduğu kadar diğer eserlerinde, 
özellikle tercümelerinde hissedilmektedir. Şiirlerinde ve tercümelerin-
de pürüzsüz ve akıcı ifadesiyle dikkati çeker. Moliere’den ve La Fon-
taine’den yaptığı tercümelerde Türkçe deyim, atasözü ve ifadeleri ra-
hatlıkla kullandığı görülür. Eserleri Fransızcadan Türkçeye çevirirken 
Türkçe ifadeler bulmakta hiç zorlanmamış, tabii, pürüzsüz ve akıcı bir 
söyleyişle çevirebilmiştir. Her zaman Türkçenin zengin imkânlarından 
faydalanmış, İstanbul Türkçesinin bütün inceliklerini usta bir şekilde 
kullanmıştır.   

Orhan Veli bu konudaki görüşlerini, tercümede karşılaştığı prob-
lemleri Tartuffe’ün başına koyduğu ön sözde belirtmiştir. Tercüme 
esnasında bazı sıkıntılar yaşadığını söyleyen şair, bunları çözmeye 
çalıştığını ifade eder. Bunun için asıl dikkat ettiği noktanın, Türkçeye 
uygun bir ifade yakalamak ve güzel bir Türkçeye ulaşmak olduğunu 
vurgular. Bu durum şairin dili iyi bildiğini, estetik ve edebî olma ko-
nusunda hassasiyet taşıdığını göstermektedir.  
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ması, tiyatro ve sahne sanatları ile ilgilidir. Komedi penceresinden 
bakmak, şairi halka yaklaştırır. Mehmet Kaplan, dünyaya ironik bakı-
şıyla ve tiyatroya olan merakıyla Orhan Veli’de “gizli kalmış bir ko-
medi yazarının” bulunduğunu belirtiyor (Kaplan, 2011: 129). 

Bir başka nokta şairin çok sağlam Türkçesidir. Orhan Veli Türk-
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Türkçe ifadeler bulmakta hiç zorlanmamış, tabii, pürüzsüz ve akıcı bir 
söyleyişle çevirebilmiştir. Her zaman Türkçenin zengin imkânlarından 
faydalanmış, İstanbul Türkçesinin bütün inceliklerini usta bir şekilde 
kullanmıştır.   

Orhan Veli bu konudaki görüşlerini, tercümede karşılaştığı prob-
lemleri Tartuffe’ün başına koyduğu ön sözde belirtmiştir. Tercüme 
esnasında bazı sıkıntılar yaşadığını söyleyen şair, bunları çözmeye 
çalıştığını ifade eder. Bunun için asıl dikkat ettiği noktanın, Türkçeye 
uygun bir ifade yakalamak ve güzel bir Türkçeye ulaşmak olduğunu 
vurgular. Bu durum şairin dili iyi bildiğini, estetik ve edebî olma ko-
nusunda hassasiyet taşıdığını göstermektedir.  

BAL-TAM Türklük Bilgisi 34  
 

 

149 

Tartuffe:17 Vaka Paris’te Orgon’un evinde geçer. Tartuffe, ken-
dini olduğundan başka göstermesini bilen yalancı, riyakâr ve sahtekâr 
bir adamdır. Ev sahibi Orgon’a kendisini dindar ve inançlı bir insan 
olarak tanıtmayı ve onu tesiri altına almayı başarmıştır. Orgon’un gö-
zü kendi ailesini görmez ve Tartuffe’ten başkasını dinlemez. Kızı Ma-
riane’ı, sevgilisi Valere’e vermeye söz verdiği hâlde fikrinden caymış 
ve kızını Tartuffe’le evlendirmeye kalkmıştır. Bu arada Tartuffe, Or-
gon’un eşi Elmire’e ilgi duyar ve bunu belli etmekten çekinmez. Aynı 
zamanda Mariane ile de evlenmeyi kabul etmiştir. Orgon, Tartuffe 
konusunda kendisini uyarmaya kalkan oğlu Damis’ye kızar ve onu 
evden kovar. Ayrıca onu mirasından mahrum edeceğini söyler. Bütün 
malını mülkünü de Tartuffe’e verir. Elmire, kocasına Tartuffe’ün iç-
yüzünü göstermeye çalışır. Orgon’u masanın altına gizleyerek ona 
Tartuffe’ün nasıl aşağılık bir adam olduğunu ispat eder. Fakat Tartuf-
fe, Orgon’un bütün malını mülkünü ele geçirmiştir. Ailenin oturduğu 
ev de onundur artık. Aileyi evden dışarı atmaya kalkar. Üstelik bir 
kanun kaçağına ait olan ve Orgon’a emanet olarak bırakılan bir çek-
mece de Tartuffe’ün eline geçmiştir. Tartuffe krala gitmiş ve bu çek-
meceyi bahane ederek Orgon’un hapse girmesi için yalanlar söyleme-
ye başlamıştır. Fakat her şeyin farkında olan kral bir müddetten beri 
olanları sessizce izlemektedir. Oyunun sonunda Tartuffe’ün uzun za-
mandır aranan bir suçlu olduğu ve değişik isimler arkasında gerçek 
kimliğini gizlediği meydana çıkar. Tartuffe tutuklanır. Evi ve serveti 
Orgon’a iade edilir. Mariane ile Valere de birbirlerine kavuşurlar. 

Tartuffe’ün Moliere’in Hayatındaki Yeri: Kitabın başında Or-
han Veli tarafından kaleme alınmış 15 sayfalık bir ön söz bulunmak-
tadır. Tartuffe’ün Moliere’in Hayatındaki Yeri başlıklı bu yazıda Mo-
liere’in hayatına dair kısa bilgiler veriliyor ve Tartuffe’ün rolü, Tartuf-
fe’e yapılan hücumlar anlatılıyor. 1664’te sahnelenen piyesin, daha 
önce komedinin hiçbir vakit erişemediği bir mükemmeliyete ulaştığı 
belirtiliyor. Moliere’in beş sene mücadele etmesi sonunda eserin tek-
rar sahnede gösterilmesinin mümkün olduğu anlatılıyor. Moliere bu 
eser dolayısıyla uğradığı hücumlara Versailles Tulûatı adlı piyesinde, 
Brecourt’un konuşmasıyla cevap vermiştir. Burada Moliere’in maksa-
dının “hiç kimseye sataşmadan, türlü âdetleri anlatmak” olduğu belir-
tilmiştir.   

 
17 Tartuffe ou L’Imposteur (Tartuffe), Komedi, 5 Perde, nazım, ilk gösterim ta-

rihi 12 Mayıs 1664. https://tr.wikipedia.org/wiki/Tartuffe (Erişim Tarihi: 30.05.2021). 
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Scapin’in Dolapları:18 Bu, Moliere’in tezli eserlerinden farklı 
olarak sadece güldürü amacını taşıyan fars (farce) türünde bir eserdir. 
Olaylar Napoli’de geçer. Eserin konusu, Latin komedisinin kurucusu 
Terentius’tan alınmıştır.  Konusu şöyledir: Argante ile Geronte uzun 
süreli bir iş seyahatine çıkmışlar ve oğullarını uşaklarına emanet et-
mişlerdir. Bu seyahatte Argante’ın oğlu Octave ile Geronte’un ikinci 
karısından olan kızını evlendirmeye karar verirler. Fakat Octave, Hya-
cinte adında kimsesiz ve fakir bir kıza âşık olmuş ve babasından gizli 
evlenmiştir. Babasının kendisini bir başkasıyla evlendirmek istemesi 
üzerine korkuya kapılır ve bu durumdan kurtulabilmek ve evliliğini 
babasına kabul ettirebilmek için Leandre’in uşağı olan Scapin’den 
yardım ister. Bu arada Geronte’un oğlu Leandre, Zerbinette adlı bir 
çingene kızına âşık olmuştur ve onunla evlenmek istemektedir. Bu, 
babasının asla onaylamayacağı bir durumdur. Scapin, gençleri kurtar-
mak için bir dizi dolap çevirir. Oyunun sonunda Hyacinte’in kimsesiz 
ve fakir bir kız olmadığı, aslında Geronte’un Octave ile evlendirilmek 
istenen kız olduğu anlaşılır. Zerbinette’in de bir Çingene kızı olmadı-
ğı, Argante’ın yıllar önce kaçırılan kızı olduğu ortaya çıkar. Oyun 
mutlu sonla biter.      

Versailles Tulûatı:19: Eser, Orhan Veli ile Azra Erhat tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Bir perdelik olan piyeste oyuncuların dinlenme 
odasında ve eserin provası esnasında yaptıkları konuşmalar, çok ger-
çekçi bir şekilde yansıtılmıştır. Bu piyes, “tiyatro içinde tiyatro” kate-
gorisinde kabul edilmektedir. Moliere bu oyununda saraydaki tuluatı 
yeniden üreterek oyuncuların sahne arkasında yaptıkları provayı ver-
mektedir. Moliere grubun direktörü, oyunun yazarı, sahnenin yönet-
meni olarak piyeste yer almıştır. Aynı zamanda sahnede oynayan bir 
aktördür. Oyuncular bu piyeste kral gelmeden önceki birkaç saat için-
de rollerini tekrarlarlar, ezberlerler ve oyunun gösterimine hazırlık 
yaparlar. Moliere provalar için acele eder, oyunun henüz hazır olma-
dığını düşünerek telaşlanır. Oyunun sonunda kralın biraz daha zaman 
verdiğini öğrenerek rahatlarlar ve provalarına devam etmek için yap-
tıkları hazırlıklara devam ederler. Rollerini ezberlemek için biraz daha 
fazla zaman kazandıklarına sevinmişlerdir. Piyesteki önemli noktalar-
dan biri de Moliere’in, Brecourt’un konuşması vasıtasıyla kendine 
yapılan eleştirilere cevap vermesidir.   

 
18 Les Fourberies de Scapin, Komedi, 3 Perde, düzyazı, ilk gösterim tarihi 24 

Mayıs 1671. https://tr.wikipedia.org/wiki/Scapin'in_Dolaplar%C4%B1 (Erişim Tarihi: 
30.05.2021). 

19 L’Impromptu de Versailles, Komedi 1 Perde, düzyazı, ilk gösterim tarihi 14 
Ekim 1663. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Impromptu_de_Versailles  (Erişim 
Tarihi: 30.05.2021). 
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Türkçeye çevrilmiştir. Bir perdelik olan piyeste oyuncuların dinlenme 
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gorisinde kabul edilmektedir. Moliere bu oyununda saraydaki tuluatı 
yeniden üreterek oyuncuların sahne arkasında yaptıkları provayı ver-
mektedir. Moliere grubun direktörü, oyunun yazarı, sahnenin yönet-
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de rollerini tekrarlarlar, ezberlerler ve oyunun gösterimine hazırlık 
yaparlar. Moliere provalar için acele eder, oyunun henüz hazır olma-
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18 Les Fourberies de Scapin, Komedi, 3 Perde, düzyazı, ilk gösterim tarihi 24 

Mayıs 1671. https://tr.wikipedia.org/wiki/Scapin'in_Dolaplar%C4%B1 (Erişim Tarihi: 
30.05.2021). 

19 L’Impromptu de Versailles, Komedi 1 Perde, düzyazı, ilk gösterim tarihi 14 
Ekim 1663. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Impromptu_de_Versailles  (Erişim 
Tarihi: 30.05.2021). 
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Sicilyalı yahut Resimli Muhabbet:20 Bir perdelik müzikli ko-
medidir. Moliere’in librettosu ile Jean Baptiste Lully’nin müziğinin 
birleştiği danslı ve şarkılı opera-komik stilinde bir oyundur (Bir bale-
dir). Konusu basit bir aşk hikâyesine dayanıyor. Fransız asilzadesi 
Adraste, İsidora’ya âşıktır. İsidora ise Sicilyalı asilzade Dom Pedro 
tarafından zorla alıkonulmaktadır. Dom Pedro İsidora’yı çok kıskanır 
ve devamlı onu göz hapsinde tutar. Adraste, İsidora’ya ulaşmak ister, 
bu arada İsidora’nın portresinin bir ressam tarafından yapılacağını öğ-
renir. İsidora’yı görebilmek için o ressamın yerine geçer. Kimliğini 
gizleyerek İsidora’nın resmîni yapmaya başlar. Oyunun sonunda Ad-
raste ile İsidora birbirlerine kavuşurlar. Bütün bunların gerçekleşebil-
mesi için koşuşturan ve yardım eden ise Adraste’nin Türk kölesi Ali 
olmuştur. Tek perdelik olan bu gösteri, çalgıcılar, dans eden köleler, 
şarkı söyleyen köleler eşliğinde bol müzikli bir sahne oyunudur.  

Aşağıda Tartuffe ile Scapin’in Dolapları adlı eserlerin iki farklı 
tercümesinden (Ahmet Vefik Paşa ve Orhan Veli) yapılan alıntılar 
vardır. Tercümelerdeki benzerlikleri ve farklılıkları görmek açısından 
bunları vermiş bulunuyoruz. 

 
Tartuffe: Şehir dışına çıkmış olan Orgon geri gelmiş, ailenin 

sağlığı hakkında Dorine’e sorular sormaktadır. Orgon’un yokluğunda 
karısı Elmire ağır bir hastalık geçirmiştir. Dorine bunu Orgon’a an-
latmaya çalışır. Fakat Orgon Tartuffe’ten başkasıyla ilgilenmemekte-
dir. Orgon’la Dorine’in diyalogu ile ortaya çıkan gülünç durum göste-
rilmektedir:    

 
Ahmet Vefik Paşa çevirisi:21  

 
BİRİNCİ PERDE, 4. MECLİS 

                                 ORGON, KLEANT; DORİN 
ORGON 
Birader canım hoş bulduk sizi 
KLEANT 
Ben de şimdilik gidiyor idim, 
Avdetinize pek memnun oldum, 

 
20 Le Sicilien ou i’Amour peintre (Sicilyalı yahut Ressamın Aşkı), Komedi, 1 

Perde, düzyazı, ilk gösterim tarihi 14 Şubat 1667 (vikipedi: Yukarıda Orhan Veli tara-
fından “Resimli Muhabbet” olarak çevrilen ibarenin, burada “Ressamın Aşkı” diye 
Türkçe’ye aktarıldığı görülüyor).   

21 “Tartüf”, Ahmet Vefik Paşa Külliyatı, Cilt 2, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 
1933, 155 sayfa, Komed i 5 fasıl.  Sayfa numaraları bu baskıya aittir.  
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Köyler de nasıl yeşillik çiçek? 
ORGON 
Dorin… birader, affedersiniz, 
Azcık lütfedin bir merakım var, 
Evdekilerden hâl yol sorayım 
Söyle şu iki günden beridir 
Evdekiler hep iyi midirler? 
DORİN 
Bizim hanıma bilmem ne oldu? 
Evvelki gece hummaya bozdu, 
Bir baş ağrısı ki görülmemiş! 
ORGON 
Ya bizim Tartüf? 
DORİN 
Tartüf, efendim, 
Eti, canı, rengi hep yerinde 
Dudağından kan damlar iyidir. 
ORGON 
Zavallı! 
DORİN 
Hanım akşam yemekte 
İştah yok; bir lokma yemedi. 
Başının ağrısı o kadar çoktu. 
ORGON 
Ya bizim Tartüf? 
DORİN 
Sofra başında  
Hanımın karşısına oturdu, 
Sofuca iki keklik uçurdu 
Yarım da butçuk. 
ORGON 
Zavallı adam! 
DORİN 
Bütün gece göz yummadı hanım 
Sabaha kadar bekledik durduk… 
ORGON 
Ey, Tartüf? 
DORİN 
O tatlı uykuda 
Sofradan yatağına varıp 
Tabesabah zıbardı, socak 
Yatakta horul horul uyudu. 
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ORGON 
Zavallı adam! 
DORİN 
Hele yalvarıp 
Bir çok yalvarıp kan aldırdılar, 
Az hafifledi… 
ORGON 
Ey bizim Tartüf? 
DORİN 
O, hanımın zafına faydadır 
Diye üç beş fincan kahve attı 
Kahvaltı etti. 
ORGON 
Zavallı adam ! 
DORİN 
Hanıma varıp sıhhatine 
Sevindiğinizi müjde edeyim!  (s. 24-27). 
 

 
 
Tartuffe, Orhan Veli çevirisi 

SAHNE IV 
ORGON, CLEANTE, DORİNE 

ORGON 
Merhaba kardeşim. 
CLEANTE  
Ben de çıkıyordum. Dönüşünüze pek memnun oldum, daha kırların da 
mevsimi gelmemişti. 
ORGON 
Dorine... Biraz müsaade edin de birader, eve dair birkaç şey sorayım. 
E, iki günden beri işler nasıl, yolunda gidiyor mu? Anlatın bakalım 
olup bitenleri. Keyifler nasıl?  
DORINE 
Evvelsi gün madama bir ateş geldi, akşamlara kadar sürdü; bir de baş 
ağrısı ki görülmemiş. 
ORGON 
Ya Tartuffe? 
DORINE 
Tartuffe? O fevkalade. Eti kanı yerinde, terütaze, yanağından kan 
damlıyor. 
ORGON 
Zavallı! 
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DORINE 
Akşam hanımın hiç iştahı yoktu. Ağzına bir lokma şey koymadı. Başı 
da öyle fena ağrıyordu ki! 
ORGON 
Ya Tartuffe? 
DORINE 
O yedi. Hanımın karşısına geçti; bir başına, iki tane keklikle yarım bir 
koyun budunu temizleyiverdi. 
ORGON 
Zavallı! 
DORINE 
Hanım sabahlara kadar gözünü kırpmadı. Ateşi fazlaydı, uyutmadı. 
Biz de onu bekleyeceğiz diye başı ucunda sabahı ettik. 
ORGON 
Ya Tartuffe? 
DORINE 
Ona tatlı bir uyku bastırmıştı. Yemeği yer yemez doğru odasına gitti 
Hemen sıcacık döşeğine yattı. Ertesi sabaha kadar da mışıl mışıl uyu-
du. 
ORGON 
Zavallı! 
DORINE 
Uğraşa didine, nihayet hanımın gönlünü ettik. Kan aldırmaya razı ol-
du. Aldırır aldırmaz da ferahladı. 
ORGON 
Ya Tartuffe? 
DORINE 
O da bu acıya dayanabilmek için bütün cesaretini topladı, ben içeyim 
de hanıma şifa olsun deyip sabah sabah dört bardak şarabı yuvarladı. 
ORGON 
Zavallı! 
DORINE 
Neyse, şimdilik ikisi de iyi. Bari ben hanıma gideyim de iyileştiğinden 
dolayı memnun olduğunuzu haber vereyim. 

 
 “Dekbazlık” (Scapin’in Dolapları):22 Oyunun son sahnesidir. 

Bu, Hamza’nın (bu Scapin’dir) kendini affettirme sahnesidir. İşler çö-
zülmüş, her şey yoluna girmiştir. Babalar kendilerine oynanan oyunla-
rı öğrenmişlerdir. Önce çok kızarlar ama sonra yumuşarlar. Çünkü 

 
22 “Dekbazlık”, Ahmet Vefik Paşa Külliyatı, Cilt 4, Kanaat Kütüphanesi, İstan-

bul 1933, 104 sayfa, komedi 5 fasıl.  Sayfa numaraları bu baskıya aittir.   
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22 “Dekbazlık”, Ahmet Vefik Paşa Külliyatı, Cilt 4, Kanaat Kütüphanesi, İstan-

bul 1933, 104 sayfa, komedi 5 fasıl.  Sayfa numaraları bu baskıya aittir.   
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oğullarının evlendikleri kızların kendi kızları olduğu ortaya çıkmıştır. 
Fakat özellikle Müstecip Çelebi, Hamza’nın kendisine attığı dayağı 
hazmedemez. Bunun intikamını almak ister. Bunu bilen Hamza piye-
sin son sahnesinde ölüm döşeğinde rolünü oynar ve kendisini affetme-
lerini ister.   

Ahmet Vefik Paşa (Adaptasyon):  
 

SONUNCU MECLİS 
HAMZA, KOLCU RIFAT, MÜSTECİP ÇELEBİ, CABİR ÇELEBİ 

vs. 
HAMZA 
(Başı gözü bir iyice sarılmış ve iki kişi tarafından taşınarak gelir.) 
Ah, ah. Görünüz halimi, görünüz de merhamet. Ah, nerelere vardı iş? 
Ama, sizi görmezden, affınızı dilemezden ölmesini istemedim. Öle-
mem, ah, affınızı niyaz ederim.  
CABİR 
Ben kendi payıma affettim. Helal olsun. Var, rahat can ver. 
HAMZA 
Ah en ziyade, çelebi, sende günahım çok, vurduğum sopalardan… 
MÜSTECİP 
Eh, sesi kes, var affettim. 
HAMZA 
Ama bana ne cesaret idi öyle sopa ile… 
MÜSTECİP 
Lakırdı istemez. 
HAMZA 
Ah, ruhumu teslim ederken size sopa çektiğimden mükedder… 
MÜSTECİP 
Eh aman sus unuttuk. 
HAMZA 
Ne ar ne günah, size… 
MÜSTECİP 
Affettim dedik ya bitirindi. İşte affettim ama ölmek şartıyla. Eğer kur-
tulursan sözümden dönerim. 
HAMZA 
Ah eyvah. Pek fenalık basıyor. Ah, siz gönülden af buyurmamışsınız. 
Şartla af olunur mu? Helal etmemişsiniz, ah meyus, günahkâr… Ah, 
bittim, gitti… 
CABİR 
Efendim, bunca sevincimiz arasında buna da artık acıyınız da şartsız-
ca… martsızca… 
MÜSTECİP 
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Eh, pek iyi helal olsun, büsbütün affettim. Gidelim bir safa ile zevk 
edelim. 
HAMZA 
Ben de ölünceye kadar sofranın alt başına götürsünler de efendilerimi 
hasret gözüyle göreyim. (102-104). 

 
Orhan Veli çevirisi:  

SAHNE XIII 
EVVELKİLER, SCAPIN 

SCAPIN  
(İki kişi tarafından taşınarak getirilir. Kafası adamakıllı yarılmış gibi 
sarılıdır.) Ah! Of! Efendilerim, görüyor musunuz halimi? Aman! Gö-
rüyor musunuz başıma neler geldi? Ay! Kalplerini kırdığım kimselere 
haklarını helal ettirmeden ölmek istemedim. Ah! Evet efendilerim, son 
nefesimi vermeden evvel beni affetmenizi dilerim; olabilir a, belki 
farkına varmadan size kötülük etmişimdir. Bilhassa senyör Argante’la 
senyör Géronte’e. Aman! 
ARGANTE 
Ben kendi namıma affediyorum; haydi, rahat, rahat ölmene bak. 
SCAPIN 
(Géronte’a) Asıl siz, efendim, asıl size ettim. Sopayla... 
GERONTE 
Yeter, yeter, haydi ben de affettim. 
SCAPIN 
Benim gibi bir adama yakışık alır mıydı, öyle sopayı alıp... 
GERONTE 
Allah, Allah; yeter dedik ya. 
SCAPIN 
Kırılası sopa; size... 
GERONTE 
Tut çeneni diyorum sana; haydi, hepsini unuttum işte. 
SCAPIN 
Ah! Ne alicenaplık. Ama canı gönülden mi affediyorsunuz? Zira o 
sopayla... 
GERONTE 
Eh, dedik ya. Haydi artık bundan bahsetmeyelim. Hepsini affettim; 
haydi. 
SCAPIN 
Ah! Efendim, bu sözü işittim mi işitmedim mi, âdeta canlanır gibi ol-
dum. 
GERONTE 
Yoo. Affettim ama ölmek şartıyla. 
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SCAPIN 
Nasıl, efendim? 
GERONTE 
Eğer iyileşirsen sözümü geri alırım. 
SCAPIN 
Ah! Aman! İşte yeniden fenalaşmaya başladım. 
ARGANTE 
Senyör Géronte, neşemizin yüzü suyu hürmetine onu kayıtsız şartsız 
affedelim. 
GERONTE 
Peki, öyle olsun. 
ARGANTE 
Haydi, şimdi de keyfimizi tamamlamak için hep birlikte yemeğe gide-
lim. 
SCAPIN 
Ya ben, beni de bari masanın bir kıyıcığına kadar götürü verseler de 
orada ölsem. 
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HALK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR-
LİĞİ AÇISINDAN YENİ TÜRK ATASÖZÜ VE DEYİM-

LERİ HAKKINDA BAZI TESPİTLER 
 

Nail TAN* 
Giriş 
 
Dil bilimciler, dilin canlı bir varlık olduğunu belirtip siyasal, sos-

yal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler karşısında sürekli yeni kelime, 
terim, tamlama, kalıplaşmış söz üretildiğini vurguluyorlar. Halk bi-
limciler de eski nesil sınırlı sayıdaki uzmanın dışında, halk kültürünün 
durağan, müzelik kültür unsurlarından/ögelerinden oluşmadığını kabul 
ederek her unsura dilden dile, nesilden nesile aktarma sırasında yeni 
eklemeler yapıldığı gibi bazılarında dönüşüm yaşanabildiği, bazıları-
nın ise tamamen kaybolduğu görüşünde birleşirler. Kısaca, halk kültü-
rü de sürdürülebilir bir özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde, yüzyıl-
lar boyunca el sanatları motifleri çoğalmıştır. Nasreddin Hoca fıkrala-
rının 1600’ü aşmasının temelinde bu gerçeklik yatar. Bu türkünün on-
larca çeşitlemesinin her biri zamanla yeni türkülerin doğmasına yol 
açmıştır. Yunus Emre, Hatâyî, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve Da-
daloğlu gerçekte kaç şiir söylemişlerdir? 

Günümüzde “Netlore/Genel Ağ-İnternet Folkloru” denilen bir ol-
gu yaşanıyor. Sosyal medyada bir söz, bir günde on milyon kişiye ula-
şabiliyor. Sözlerin kalıplaşma süreci bu sayede hem hızlanıyor hem de 
kısalıyor. Bilişim teknolojisi üç neslin/kuşağın yaptığını, bir aya sığdı-
rabiliyor. Evet, günümüzde bir sözün sosyal medyada ilk kullanıcısı, 
yayıcısı kayıtlıdır ama bir saat sonra ilk kullanıcının hiç önemi kalma-
yabilir. Çok ünlü bir şahsiyet, sanatçı olursa durum değişir tabii. 

Ülkemizde atasözü ve deyim araştırmalarında ilk akla gelen isim 
şüphesiz Ömer Asım Aksoy’dur (1898-1993). Defalarca basılan ata-
sözü ve deyim sözlüklerinin giriş bölümlerindeki açıklamalarda, yeni 
üretilen atasözü ve deyimlerden söz etmiş, bu olayın doğal karşılan-
ması gerektiğini belirtmiştir. Söz gelimi, Deyimler Sözlüğü’nün giri-
şinde sözlüğüne de aldığı şu yeni deyimleri sıralamıştır: Ağırlığını 
koymak, Altını çizmek, beyin yıkamak, dar boğaz, gölge düşürmek, 
gün ışığına çıkmak, ışık tutmak, kızağa çekmek, kilo almak, yatırım 
yapmak, fısıltı gazetesi, köşeyi dönmek, slogan atmak, diyalog kurmak 
(Aksoy, 1998: 512). 

 
* KTB Emekli HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci, Ankara.  
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Günümüzde küresel ekonomi, bilişim teknolojisindeki gelişmeler 
ışığında İngilizceden çeviri yoluyla bazı deyimler de dilimize girmiş-
tir. Beyin fırtınası, kırmızı çizgi gibi. Biz, bu türden aktarma deyimlere 
fazla itibar etmeden, daha çok 1970-2020 yılları arasında dilimize gir-
diğine inandığımız, sözlüklerde henüz gereği gibi yer almamış bazı 
deyimler (deyimleşme sürecinde olanlar dâhil) üzerinde duracağız. 
Bilindiği gibi yaklaşık on yıldır TDK’nin Türk Dili dergisinde atasözü 
ve deyim sözlüklerine ya hiç girmemiş ya da çeşitlemelerine yer ve-
rilmiş sözlerle ilgili yazılar yayımlıyoruz. Bu makale, yazılarımızdan 
edindiğimiz izlenimin doğal bir sonucudur. 

 
Yeni bazı deyim veya deyim adayları 
 
Kalbinin/yüreğinin ekmeğini yemek 

Deyimin anası, ses sanatçısı Seda Sayan biliniyor. 9 Ocak 2012 
tarihli sosyal medya açıklaması şu cümlelerle bitiyor: 

“İftiralarla beslenen ruhların sonsuz bir huzursuzluğa mahkûm ol-
duğunun bilincinde olarak her zaman söylediğim bir sözle bitirmek 
istiyorum açıklamamı: Herkes kalbinin ekmeğini yer. Saygılarımla.” 

 
Bu açıklamadaki “Herkes kalbinin ekmeğini yer.” atasözleşmeye 

uygun bir yapıda olduğu gibi içindeki “kalbinin/yüreğinin ekmeğini 
yemek” bölümünü de deyimleşmeye aday ve layık görüyoruz. 

Şinasi’nin ünlü Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye’sinde de yer alan 
“Allah herkesin gönlüne göre verir.” (Yurtbaşı, 2013: 41) atasözüyle 
eş anlamlı bir söz olarak dilimizi zenginleştirdiğine inanıyoruz. 

 
Atığı katık yapmak 
Ankara’da geçimini evsel atıklar toplayıp satarak sağlayan Gazi-

antepli Mehmet Göçer’le Facebook’ta 20 Nisan 2020 tarihinde yayım-
lanan söyleşide kullanılmış. Halk bilimci Dr. Abdullah Demirci, tara-
maları sırasında tespit edip değerlendirmemiz için bize haber verdi. 
Söyleşide şöyle demiş Mehmet Göçer: 

-“Atığı katık ettik. Ankara’da geri dönüşümden para kazanı-
yoruz.” 
Yapı ve mecazi anlam bakımından deyim özelliğine sahip bir söz. 

Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla kısa sürede deyimleşme 
sürecini tamamlayacağına inanıyoruz. “Geri dönüşümü sağlanan evsel 
atıkları toplayıp satarak geçimini sağlamak” anlamıyla deyim sözlük-
lerinde görmeye hazır olalım. 
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Bastığı tuştan ses vermemek 
14 Haziran 2019 tarihinde Geredeli halk bilimci, edebiyat öğret-

meni Dr. Abdullah Demirci’nin, yaklaşık yirmi yıllık edebiyat öğret-
meni, hâlen Ankara Kalaba Kız Meslek Lisesinde görevli meslektaşı 
Dilber Şahin’den işitip bize getirdiği bir söz. Deyimleşme şansı ol-
dukça yüksek. 

Piyano çalgısından kaynaklanıyor. Piyanoda her tuş, bir sesin 
karşılığıdır. Tuşa bastığınızda mutlaka o sesi, notayı duyarsınız. Tuş-
tan başka ses çıkarsa ezgi bozulur. Bunun için piyanonun akordu sık 
sık kontrol edilir. Öğretmen Dilber Şahin ders sonrası öğretmenler 
odasında bir öğrencisinden şöyle yakınmış: “Anlattıklarımın dışında 
şeyler anlıyor, bastığım tuştan ses vermiyor.” 

Deyimleşme sürecini tamamladığında; “Söylenen sözü, verilen 
bilgiyi anlamayıp farklı davranışlarda bulunmak, yanlış bilgiler söy-
lemek” anlamıyla deyim sözlüklerine alabiliriz. 

 
Doğarken Mercedes’le doğmak 
Bilindiği gibi Mercedes bir Alman otomotiv markasıdır. Lüks, 

pahalı otomobil, otobüs ve kamyonlarıyla Türkiye’de büyük ün yap-
mıştır. Eskiden Mercedes markalı otomobillere sadece zenginler sahip 
olabiliyordu. “Mercedes’e binmek” zengin olmak anlamındaydı. Ya-
kın dönemde Mercedes Şirketi, orta gelir grubu için de otomobiller 
üretmeye başladı. 

Deyimi belli başlı sözlüklerde göremedik. Ancak, çocukluğumuz-
dan beri halk arasında kullanıldığını biliyoruz. Doç. Dr. Filiz Avşar’ın 
bir kitabında (Avşar, Tarih Yok: 57) görüp Dr. Abdullah Demirci bize 
getirince incelemeye karar verdik. Kitapta; “lüks, zengin yaşantıya 
alışkın olmak, her yerde lüksü aramak” anlamıyla kullanıldığı belir-
tilmiş. Hafızamda, başka bir anlamla daha kullanıldığı kalmış: Zengin, 
varlıklı olmadığı hâlde lüks yaşantıya özen duyup gereksiz harcama 
yapan, gösterişe düşkün kişileri kınamak, uyarmak amacıyla kullanı-
lan bir sitem sözü.” Sanki doğarken Mercedes’le doğmuş! bu sitemi 
anlatır. 

 
Heybeyi torba yapmak 
Fikir, şiir hırsızlığını ifade için Kırşehirli rahmetli bağlama sanat-

çısı ve ustası Şemsi Yastıman (1923-1994) tarafından 1974 yılında bir 
mektubunda kullanılmış. Şair, Türkçe öğretmeni, Mardin Folkloru ki-
tabının yazarı Abdulkadir Güler bir anısında sözle ilgili olayı şöyle 
anlatıyor: 

“Yastıman’ın Memleket Hasreti başlıklı ünlü bir şiiri vardı. Bu şi-
iri Türkiye radyolarında severek izliyorduk. Bu ünlü şiirin Karadeniz 
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Ereğli’de bir yerel gazetede Mahir Temel imzasıyla yayımlandığını 
gördüm. Yazar, Yastıman’ın kullandığı Kırşehir’le ilgili bazı sözcük-
leri değiştirmiş, 24 kıta iken 10 kıtaya indirmişti. Bu olayla ilgili 5 
Mart 1974’te Ankara gazetelerinden birinde yayımladığım yazıyı Yas-
tıman’a ulaştırması ricasıyla dostum Tahir Kutsi Makal’a göndermiş-
tim. Yastıman, bana gönderdiği teşekkür mektubunda şunları yazmış-
tı: “Bir aşırıcı, bizim şiiri kendine uydurmuş. Heybeyi bozmuş, torba 
yapmış. Ne yapalım, zamanımızda böyle sanat hırsızlıkları çok moda 
oldu. Ancak, komşunun boncuğunu çalan geceleri takınır, diye bir ata-
sözü vardır. İşte sizin gibi bir eleştirmen de bunu yakalar.” (Güler, 
2017: 24-25). “Başkasına ait bir düşünce veya sanat eserini, az çok 
değiştirip kendine mal etmek” anlamıyla sözlüklere girmeye aday bir 
deyim ol-duğunu söyleyebiliriz. 

 
Kes Göde’ye bir bilet! 
Sözün doğuş hikâyesini yazan şair, halk kültürü araştırmacısı Fa-

zıl Bayraktar, Kastamonu Araç’ta “her söylenene inanan, saf insanlar-
la alay amacıyla kullanıldığını belirtmiştir (Bayraktar, 2020: 7). Ma-
hallî bir deyim olup henüz Kastamonu’ya dahi yayılmamıştır. Yaşa-
nan bir olaya dayanmaktadır. 

Bayraktar’ın yazdığına göre Araç Kadarta köyünün Göde Mahal-
lesi’nden Ali Büyükgüzel, çocuk yaşta çalışmak için İstanbul’a gider. 
Araçlıların koruyucusu, işvereni konumundaki ünlü şekerci Hacı Be-
kir ailesini bulur. Hacı Bekir işletmesinde çıraklığa başlayan Ali, işin-
de başarılı olur, kalfalığa yükselir. 19 yaşına geldiğinde askerlik yok-
laması için Araç’a gitmesi gerekir. Hemşerileri, Haydarpaşa’ya gidip 
trenle Karabük’e, oradan da Araç’a gidebileceğini söylemişlerdir. 
Haydarpaşa Garı’na giden ilk defa trene binecek olan Ali Kalfa, gişe 
memuruna para uzatıp; 

-Hemşerim,  kes Göde’ye bir bilet, der. 
Biletçi, Ali Kalfa’nın saf, temiz bir genç olduğunu, ilk defa trene 

bineceğini anlamıştır. Göde’nin, Araç’ın bir köy mahallesi olduğunu 
öğrenir ve Karabük biletini keser. Oradan Araç’a nasıl gideceğini de 
anlatır. 

Köyüne dönen Ali Kalfa, başından geçenleri anlatır. ‘Kes Göde’-
ye bir bilet!’ sözü Araç’a yayılır. 

 
Aklımızla/zekâmızla dalga geçmek/alay etmek 
Siyasetçilerimizin, basın mensuplarımızın yaklaşık 25-30 yıldır 

sıkça kullandıkları bir deyim. İki şekli de yaygın. Deyim sözlüklerine 
çoktan girmeliydi ama girmemiş. 
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Yanlışı doğru, yalanı gerçek, kötüyü iyi göstermeye çalışmak ola-
rak anlam verebiliriz. Söz gelimi, akaryakıt fiyatlarına zam yaparken 
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nir. 

 
Kafası sıcak olmak 
V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı Sempozyumu dola-
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çok yeni deyim var. Bunlardan bazı sözlüklere girmiş olanlarla taradı-
ğımız sözlüklerde görmediklerimizle ilgili listeler vermek suretiyle 
makalemizi tamamlamak istiyoruz. 

 
Türkçenin Deyim Varlığı Kitabından Örnekler 

 
Dr. Ahmet Turan Sinan’ın 17.137 sözün yer aldığı bu iddialı in-

celeme ve sözlüğü, dilimizin deyim zenginliğini gösteren önemli ya-
yınlardan biridir (Sinan, 2015). Deyimlerin önünde sayfa sayıları gös-
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kesmek (306), direksiyon kırmak (348), direksiyon sallamak (373), gaz 
kesmek (375), gaza basmak (375), gaza getirmek (375), gazoz ağacı 
olmak (375), kafayı yemek (419), kaldırım mühendisi olmak (421), 
konferans çekmek (441), köşeyi dönmek (444), motoru bozmak (459), 
ofsayta düşmek (467), pasaportunu eline vermek (476), pili bitmek 
(479), sigortası atmak (492), son model (494), vites değiştirmek (519). 

 
Tanıklarıyla Deyimler Sözlüğü’nden Örnekler 
Deyim sözlükleri arasında Muhittin Bilgin ve oğlu A. Can Bil-

gin’in hazırladığı 2014 yılında yayımlanan beş ciltlik bu sözlük 
21.000 dolayısıyla söz varlığından oluşmaktadır. Birinci kaynakta ver-
diklerimizin dışında bu sözlükten de bazı deyimler sıralamak istiyo-
ruz: 
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Acı fren yapmak (5), açık bono vermek (11), akordeon olmak 
(133), alkol duvarını aşmak (153), aptal kutusu (televizyon, 221), 
asılma depoya gider (262), batan geminin malları (425), beyaz sayfa 
açmak (457), bombardıman etmek (542), bozuk plak gibi (569), caz 
yapmak (634), dümeni kırmak (895), dürbünün tersiyle bakmak (915), 
ekmek partisinden olmak (933), enseyi karartmak (1019), eski defter-
leri açmak/kapamak (1025), film kopmak (1090), fiyatları dondurmak 
(1097), frenleri boşalmak (1100), frenleri sıkmak (1100), gaza gelmek 
(1111), gaz vermek (1112), haritadan silinmek (1327), haritadan sil-
mek (1327), hava elektriklenmek (1343), haydi oradan (1359), hesap-
sız kitapsız (1386), içine daral gelmek (1445), iflas bayrağını çekmek 
(1482), imza atmak/etmek (1499), imza toplamak (1500), iskambil 
kâğıtları gibi devrilmek (1524), işe sokmak (1534), işportaya düşmek 
(1556), jeton düşmek (1581), kafayı sıyırmak (1623), kâğıda dökmek 
(1626), kaleminden kan damlamak (1645), kayışı atmak/kopmak 
(1728, 29), kereste müdürü (1774), kilometre taşı (1835), kitabına uy-
durmak (1844), laf salatası (1960), makas değiştirmek (1985), may-
danoz olmak (2005), Migros’a vermek (2031), naylon fatura kesmek 
(2058), on ikiden vurmak (2128), otobüsü kaçırmak (2148), pandomi-
ma kopmak (2201), plağı değiştirmek (2252), torpil geçmek (2591), 
tornistan etmek (2590), tribünlere oynamak (2595), tünel geçmek 
(2605), yüksek perdeden konuşmak (2843), yürü de ense tıraşını göre-
lim (2874). 

 
Sözlüklere girmeye aday deyimler 
 
Adamın dibi olmak, ağzı olan konuşuyor, akıl tutulması yaşamak, 

arabayı duvara toslamak, Araf’ta kalmak/olmak, artistlik yapmak, 
ayağına/bacağına kurşun sıkmak, ayakları üzerinde durmak, ayarları-
nı bozmak, bardağın dolu/boş tarafından bakmak, beyni yanmak, Ça-
nakkale Boğazı’nda yangın var, çıtayı yükseltmek, damardan oku-
mak/girmek, elektrik almak/vermek, elini taşın altına koymak, fabrika 
ayarlarına dönmek/döndürmek, frene basmak, frikik vermek, gazoz 
içirmek, gecelere/mekânlara akmak, göbeğini kaşımak, göz banyosu 
yapmak, halkın nabzını tutmak, her şeyin farkındayım Gülhane Par-
kı’ndayım, kalesinde gol görmek, konsere davetiye çıkarmak, kaporta-
sı çizilmek, karambolden gol yemek, kendi kalesine gol atmak, kim 
inanır? Kadir İnanır, köşeleri olmak/olmamak, kurşun/mermi manyağı 
yapmak, maçı başlamadan bitirmek, mekânın sahibi geldi, Millî Pi-
yango vurmak, olmazsa olmaz, oyun dışı kalmak, oyuna girmek, öksü-
rük yapmak/olmak, para musluklarını açmak/kapamak, pazılın eksik 
parçalarını tamamlamak, reytingi patlamak, Sabancı Koç’un oğlu 
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musun/kızı mısın? Sahnenin tozunu yutmak, son vagona binmek, sözle-
ri cımbızlamak/cımbızlanmak, sirk maymununa dönmek, suç makinası 
olmak, şaka mısınız siz? temizlik manyağı olmak, ters köşeye yatır-
mak, topa girmek, topu taca atmak, tünelin ucunda ışığı görmek, tür-
bülansa girmek, uzatmaları oynamak, üç maymunu oynamak, üzerin-
den kamyon/silindir geçmek. 

 
Sonuç 
Halk kültürümüzün sözlü unsurlarından atasözü ve deyimler, bi-

lim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak zenginleşmektedir. Di-
ğer yandan, eski teknolojiye ait olanlar ise az kullanıldıkları için za-
manla ya unutulmakta ya da sözlüklerde bir meraklısını, bir yazarı, bir 
araştırmacıyı beklemektedirler. 
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ESİRÎ BABA’NIN ŞİİRLERİNDE HURUFILİK İZLERİ 
VE (PÂ, ÇÂ, TÂ, KÂ) MAZMUNU 

 
Hayrettin İVGİN* 

 
Giriş 
 

Hurufilik, Fazlullah Esterabadi (1340-1394) tarafından XIV. 
yüzyılda İran’da kurulmuş, mistik ve felsefi bir akım ve bir öğretidir. 
Bu öğretinin izleri neredeyse iki yüzyıl devam etmiştir. Bu akımın 
öğretileri Anadolu, Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlara kadar ulaş-
mıştır. Fazlullah’ın hayatta olduğu kısa süre içinde Aliyyu’l Âlâ, Şeyh 
Ebul Hasan, Seyyid Şerif, Seyyid İshak, Emir Gıyaseddin, Mîr Fazıli 
gibi Hurufilerle bu öğreti devam ettirilmiştir. Özellikle ve öncelikle 
İran ve Azerbaycan topraklarında faaliyet sürdürülmüştür. Fazlullah, 
Farsça kaleme aldığı Câvidânnâme adlı eseriyle Hurufilik akımının 
kurallarını ortaya koymuştur (Usluer 2009: 27-29; Şapolyo 1964: 370-
371). 

Fazlullah’ın 1394 yılında idamından sonra halifesi Seyyid Nesimî 
ile onun öğrencisi Refi’i tarafından Anadolu ve Balkanlara doğru 
akımı taşıma imkânı bulunmuş, Cavid Ali (Derviş Ali), Arşî, İşkurt 
Dede gibi ardıllar tarafından üretilen yeni eserlerle ve bilhassa Türkçe 
yazılan kitaplarla Anadolu halkının yanlarına çekilmesine çalışılmış-
tır. Ancak bu etkileme 200 yıllık bir süredir. Nedense etkisi giderek 
azalmış, Hurufiliğin yeni versiyonları (Noktavilik gibi) ortaya çıkmış-
tır. Anadolu’da ve Balkanlarda, belli ki Yunus Emre’nin, Hacı Bek-
taş’ın, Pir Sultan Abdal’ın etkileri, Hurufiliğin gelişimine engel ol-
muştur. Ama Hurufiliğin Anadolu Bektaşileri ve Alevileri üstündeki 
bazı etkileri günümüze kadar ulaşabilmiştir (Noyan 1999: 213-265). 

Hurufiler, yazdıkları eserlerde ve şiirlerde kendilerini Müslüman 
olarak tanımlamışlar, hatta gerçek anlamda İslam’ı temsil ettiklerini 
söylemişlerdir. Şia’nın ve Şiiliğin, Sûfiliğin mezhebi anlayışları kendi 
öğretilerinde anlamını yitirmiş, zorda kaldıklarında Bektaşiliğe, Alevi-
liğe, Sünniliğe, hatta Şiiliğe sığınmış ve kendilerini öyle göstermişler-
dir (Noyan, 1999: 284-286). 

 
Esirî Baba Kimdir? 
Esirî’nin asıl adı Mehmet’tir. Babası Malatya’nın Hekimhan ka-

zasının Basak köyünden Kasım Ağa’dır. Kasım Ağa, o yörenin ünlü 

 
      * Prof. Dr., Dünya Söz Akademisi Başkanı. Ankara/TÜRKİYE, hayrettini-

vgin@gmail.com 
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âşıklarından Baboğ Dede’nin oğludur. Kasım Ağa, babası vefat edince 
kardeşlerinden ayrılarak Basak köyüne yakın Güvenç köyüne yerleş-
miştir. 

Esirî, 1259 H (1843 M) yılında bu köyde doğdu. Köyünde oku-
ma-yazmayı öğrendi. Ayrıca çobanlık da yaptı. Saz çalmayı ve şiir 
söylemeyi öğrendi. Çevresinde Âşık Mehmet olarak anılmaya başladı.  
Kendisini badeli âşık olarak kabul ediyordu. 20 yaşlarında Hacı Bek-
taş Dergâhına gelerek Feyzullah Çelebi’den manevi himmet ve destek 
aldı. Esirî mahlasını Feyzullah Çelebi verdi. Güvenç köyünde evlendi. 
Daha sonra Hekimhan’ın Çulhalı köyüne yerleşti. 1329 H (1913 M) 
yılında 70 yaşında iken vefat etti. Mezarı bu köydedir (Yardımcı, 
2017: 16-17). 

 
Hurufilik Nedir? 
Hurufilerin felsefeleri harfler üzerine kurulmuştur. Ancak güçlü 

anlatılarını ortaya koyarken rakamların etkisi ve güvenirliliğini refe-
rans göstermişlerdir. 

Bilindiği gibi; Antik Çağdaki ve eski Mısır’daki Hermes ve Yu-
nanlı Pythageras (Pisagor MÖ VI. yüzyıl) gibi matematikçi ve filozof-
ların düşünceleri ile gizemciliğe dayanan Kabala öğretileri, sayılara 
mistik anlam vermişlerdir (Hançerlioğlu, 1984: 169). Masonlar da 
harflere değer vermiştir. Mesela G harfi; coğrafya, jeoloji, genetik gibi 
birçok ilimlerin ve genel yasaların adlarının, God (Allah) sözünün baş 
harfi olduğu için önemlidir. Masonlar bütün harflere anlam vererek 
kimi harfleri kutsallaştırmışlardır (Noyan, 1999: 258). 

Hurufiler öğretilerini harfler üzerine kurmuşlardır. Gerçi, bu öğ-
retilerini ortaya koyarken rakamların gizemlerinden de çokça yarar-
lanmışlardır. Kuran’ın 28 harfle indirildiği ve yazıldığı ortadadır. An-
cak lamelif’in (ال) tekrarsız harflerle birlikte 32 harfe çıktığını söyleye-
rek; Fatiha’nın 7 ayeti, 14 mukattaat harfi (telaffuzla birlikte 17) mev-
cudattaki, özellikle insandaki belirtilerini ispatlama için hesaplar ve 
matematiksel akıl yürütmeleriyle felsefe ve öğreti iddiaları ortaya 
koymuşlardır. Hurufiler harflerin birlikteliği, öncesizliği, insan ve 
dünyanın yaratılışındaki önemi, varlığın birliği, konularına değişik yo-
rumlar ve bakış açısı getirerek felsefi-mistik bir postülat ortaya koy-
maya çalışmışlardır. Bunu yaparken mevcut felsefi anlayışın dışına 
çıkmışlar, âyet ve hadis yorumlarının farklı ifade edilmesine başlamış-
lardır. Bu da kendilerine olan karşı duruşların her zaman çok olmasına 
ve artmasına sebep olmuştur (Usluer 2009: 125-127). 

Arap alfabesinde 28 harf vardır. Ama Fars alfabesi 32 harflidir. 
Hurufiler Kuran’ın 28 harfle yazıldığı, Fazlullah’ın Cavidan’ın ise 32 
harfle yazıldığını, bu sebeple Cavidan’ın Kuran’dan üstün olduğunu 
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Arap alfabesinde 28 harf vardır. Ama Fars alfabesi 32 harflidir. 
Hurufiler Kuran’ın 28 harfle yazıldığı, Fazlullah’ın Cavidan’ın ise 32 
harfle yazıldığını, bu sebeple Cavidan’ın Kuran’dan üstün olduğunu 
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iddia etmişlerdir. Bu harfler “Pâ, Çâ, Jâ, Gâ” harfleridir. Hurufiler 
“kitap” deyince Kuran’ı ifade etmezler. Kitap onlara göre Levh-i 
Mahfuz’dur ki 32 harften oluşandır, Levh-i Mahfuz, gizli ilimdir, ilahi 
ilimdir (Usluer, 2009: 321- 216). 

Hurufilere göre nübüvvet (yani peygamberlik) 28 harfin, ermişlik 
(velayet) ise 32 harfin tecellisine maliktir. Bu nedenle Veli olmak, 
Nebi olmaktan üstündür diye iddia ederler. 

Arap alfabesinde 28, Fars alfabesinde 32 harf mevcut olduğunu 
söylemiştik. Dört mu’cem harf dedikleri pe ( پ ), çe ( چ ), je ( ژ ), ge ( 
 .harfleri Farsça’da bulunur ( گ

Bazı Hurufiler gerçi Kuran’da 28 harf vardır ama lâmelif (ال), har-
finin eczasında tekrarsız (gayr-ı mükerrer) dört harf vardır. Bunlar (  ق

ل , م  .harflerdir ki zaten Kuran’daki harfler de 32 harftir, derler (, ,ا
Kuran’daki 28 harfin hepsinin de ifade ettiği birer sembol vardır. 

Mesela; nun (ن) noktayı, mim (م) Muhammed makamını temsil eder. 
Ben bunlardan söz etmeyeceğim. Ama şunu söylemeden geçemeyece-
ğim. Lamelif (ال), hem Muhammed’e hem de Ali’ye işarettir. Elif (ا) 
Hz. Ali, Lâm (ل) Hz. Muhammed’dir. 

28 harfin her biri Oniki İmam, Ondört Masumu Pak, Hz. Hatice, 
Hz. Fatıma’dan birine aid kabul edilir.  

32 harf esasında, Âdem’in esmasıdır. Elif (ا)  harfinin medlûlü 
(gerçek anlamı) Allah’tır. Allah adı Elif’le, Âdem’in adı da Elif har-
fiyle başlar. O nedenle insan ve Allah’ın gerçek anlamı birdir. Âdem 
mazhar-ı Esma-ı küll’dür. Yani bütün Allah’ın güzel adlarının çıkış ve 
göründüğü yer Âdem’dir. Bu nedenle Enbiyâ’yı ve Hakk’ı Âdemde 
aramak gerekir. 

Peki 28 harfe eklenen ve 32’ye çıkaran Fars alfabesinde yerini 
bulan (Pâ, Çâ, Jâ, Gâ) harflerinin anlamı nedir? 

Pâ:  Âdem Baba’yı, 
Çâ: Nuh Peygamberi, 
Jâ: İbrahim Halilullahi, 
Gâ: Hatem-ül Enbiya Muhammed’i ifade eder. Dört öge yani 

Ateş-Hava-Toprak-Su eski İran dini olan Mazdekilerde ve daha önce-
ki dinlerde mevcuttur. Bu dört unsurun (Pâ, Çâ, Jâ, Gâ) harflerine işa-
ret olduğu Hurufilerce söylenir (Noyan, 1999: 266-273). 

Hurufilere göre Nübüvvet (Hz. Muhammed’in Peygamberliği) 28 
harfin, ermişlik (erenlik-velayet sahibi olma) 32 harfin tecellisine 
mazhardır. Hurufilere göre Veli olmak, Nebi olmaktan üstündür. 

Hurufiler “müteşabihat” denilen, Kuran’daki bazı surelerin ba-
şında bulunan, anlamları bilinmeyen harflerle de meşgul olmuşlardır. 
Tabii ki ebced hesabıyla ve harflere verilen sayısal değerlerle, kelime-
lerin ve cümlelerin sayısal sonucuna ulaşmak farklı bir gizemdir. Hu-
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rufiler ebced hesabıyla değil, genellikle harflerin sembolik anlamlarıy-
la daha çok uğraşmışlardır. 

Müteşabihat harflerden bazılarını örnek olarak verirsek şunlardır: 
Mesela; Bakara Suresi, Lokman Suresi, Secde Suresinin birinci ayetle-
ri (elif-lâm-mim) ile başlar. Tâ-Hâ Suresi birinci ayeti (tâ-hâ) harfle-
riyle başlar. Zaten sure de bu adı almıştır. Yâ-Sîn Suresi de öyle, o 
sure de (yâ-sîn) harfleriyle başlar. Bu sure de onun için bu adı almıştır. 
Bunun gibi 29 sure Ku’ran’da müteşabihat harflerle başlar. Hicr Sure-
si (elif-lâm-râ) ile başlamaktadır.  

Hurufiler işte bu muteşabihat harflerle de çok meşgul olmuşlar ve 
bunlara çeşitli simgeler (semboller-remzler) yüklemişlerdir. Tabiki 
Hurufiler sadece müteşabihat harflerle değil, bu harflerin dışında kalan 
ve muhkemat denilen harflerle de meşgul olmuşlardır. Onlara göre 
muhkemat harflerin anlamları mübhem (yeni anlaşılmaz) değildir 
(Noyan, 1999: 274-283). 

 
Esirî’nin Şiirlerinde Elif-Lâm-Mim 
Esirî’nin şiirlerinde bu üç Müteşabihat harf birlikte geçmektedir. 
Elif-Lâm-Mîm demek üçü bir oldu 
Lâhmeke lâhmi deminde sır oldu 
Cihan kurulmadan evvel var oldu 
Üç harf iki nokta fale şaşırma  
                    (Yardımcı, 2017, s. 89) 
 
Hurufilere göre (Elif) Allah’tır, (Lâm), Ali’dir, (Mim), Muham-

med’dir. Buna “üçleme” denir. 
Dörtlükte geçen lahmeke lâhmi, “etin etim’dir”  demektir. Hz. 

Muhammed Gadir Humm hutbesinde Hz. Ali için söylemiştir.1 (Çağ-
layan, 2014: 133). 

Bu dörtlükte “üç harf iki nokta” ise şunu ifade eder. Üç harf (elif-
lâm-mim), Allah-Ali ve Muhammed’i, iki nokta ise insanı temsil eder. 
Çünkü (نس ), bitişik nûn-sin harfleri insandır ve bu bitişik nûn -sin’de 
iki nokta bulunur. 

Esirî’nin başka dörtlüğünde; 
Lâm Ali’dir, Mim Muhammet 
Sevene kuruldu cennet 

 
1 Hz. Peygamber Gadir Humm hutbesinde Hz. Ali için şunları söylemiştir. “Lah-

meke lahmi, cismuke cismi, demuka demi, ruhuke ruhi, nefsuke nefsi, yeduke    
yedi, ene ve Aliyyum min nûrin vâhidin ente minnî ve enâ minke.”  Bu hadisin 
Türkçesi şöyledir: “Ya Ebu Talipoğlu Ali; etin etimdir, cismin cismimdir, ka-
nın kanımdır, ruhun ruhumdur, nefsin nefsimdir, elin elimdir, sen ve ben aynı 
nûrdanız, sen bensin, ben senim.” 
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1 Hz. Peygamber Gadir Humm hutbesinde Hz. Ali için şunları söylemiştir. “Lah-

meke lahmi, cismuke cismi, demuka demi, ruhuke ruhi, nefsuke nefsi, yeduke    
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Lâ muferruk beyne ahad 
Lâ şeriksin buldum bugün  
               (Yardımcı, 2017: 70)  
Yine başka dörtlüğünde Esirî,  
Elif, Lâm, Mim üçü birdir 
Dört Kapı Kırk Makam sırdır 
On yedi erkânı vardır 
Dahi bilmem bundan öte  
                 (Yardımcı, 2017: 53) 
 
diyerek Allah-Ali -Muhammed üçlemesinin birlik olduğunu ifade 

ediyor. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarının her birinde bulu-
nan ve geçilmesi gereken 10’ar aşama, manevi mertebe yani makam-
lar vardır. Bunlar sırlarla doludur. On yedi erkân kurallar ve törenler 
bütünüdür. Cem ibadeti, tarikat uluların koydukları ilkeler ve kurallar, 
bununla ilgili erkânlar, erkân çubuğu (değneği), Kırklar Ceminde ifa 
edilen hizmetler, taliplerin sırtlarına dedenin sembolik olarak değdir-
diği çubuk (1,5 metre, 12 tutam) tarıyk, serdeste evliyadır. Bu erkânla-
rın toplamı on yedi erkândır (Çağlayan, 2014). Esirî’nin “Elif-Lâm-
Mim” ile ilgili diğer dörtlükleri şunlardır: 

 
Hidayet eylerse bir kula hadi 
Elif-Lâm-Mim dedi aldı irşadı 
Bu gönlüm evinin bağı bünyadı 
Kerem ihsan padişahın töresi 
              (Yardımcı, 2017: 118) 
 
Muhammet’tir hatmi peygamber olan 
Ali’dir fatihi Hayber dediler 
Elif-Lâm-Mim okur bir yeksan 
Ziyayı âlemi enver dediler 
                        (Yardımcı, 2017: 180)  
 
 
Dedi olan olsun baki kâr bunda 
Elif-Lâm-Mim demek üçü bir bunda 
İsm-i yektâ idi şimdi çâr bunda 
Böyle hikmette eğledi kodu 
              (Yardımcı, 2017: 263) 
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Lâmelif ( ال ) Harfi 
Lâmelif bir harftir. Esasında Lâm ile Elif birleşmesidir. Bu ne-

denle tek harf sayıldığını söyleyenler de vardır. O zaman Arap alfabe-
sinde harflerin sayısı 29 olur. 

Peygamberimize atfedilen bir Hadis’te, Hz. Peygamber lâmelif’in 
bir harf olduğunu, Allah’ın onu Hz. Adem’e bir sayfada 70 bin melek-
le indirdiğini Cabir’e söylediği ifade edilir. Lâmelif bir harf olmakla 
eczasında (ses yapısında) tekrarsız 4 harf ( ل ,م ,ا ,ق ) bulunur. Bu ne-
denle 4 mucem (birleşmiş) harfin kaim-makamıdır. 

Fazlullah-ı Esterabadî, Lamelif’in tekrarsız harften meydana gel-
miş olmasına itiraz eder. Başka bir hadisle “Benden bir söz duyduğu-
nuzda Kur’an’la muvazene ediniz” sözlerini hatırlatarak Lamelif’in bir 
harf olması gerektiğini söyler (Usluer, 2009: 195). 

 
Esirî bir dörtlüğünde; 
Otuz üç hattı vardır baktım mim’ine 
Lâmelif kayyım makamdır cimi’ne 
Yiğirmi sekiz hurufun tümüne 
Ahed Ahmet Ali bir değil midir? 
                    (Yardımcı, 2017: 187)   
 
Buna göre Esirî; mim ( م ) harfinin 33 hattının olduğunu belirti-

yor. Farsça’da lâmelif’’i de dâhil ederek (pâ, çâ, jâ, kâ) harfleriyle bir-
likte harf sayısının 33 olduğunu,  Lâmelif’in cim (ج) harfinin kayyum-
makamı kabul edildiğini ifade ediyor. 28 harfin tümünün Allah (Ahed) 
Ahmet (Muhammet), Ali’nin birlik olduğunu söylemek istemektedir.  

Lâmelif, Muhammed ve Ali’ye işarettir. Elif Hz. Ali, Lâm Hz. 
Muhammed’dir. Lâmelif, esrar-ı nûr-u celî (yani Tanrısal ruhun gizi) 
olarak kabul edilir. 

Esirî bir şiirinde dörtlüğünün birisi şöyledir: 
 
İki elif, iki lâm he’de bulayım  
Okuyup manâdan hisse alayım 
Senden gayri kim varsa kimden bileyim 
Denmedik işleri cümle bilensin  
                   (Yardımcı, 2017: 164) 
 
Birinci mısraya baktığımızda her şeyi Allah’ta bulmak isteği var-

dır. İki elif (ا ), iki lam (ال ) ve he ( ه) Allah ( هللا ) lafzında bulunmakta-
dır.  
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Pâ, Çâ, Jâ, Gâ Harfleri ve Mazmunu 
 
Arap alfabesinde 28 harf olduğunu (lâmelifle birlikte 29), Fars al-

fabesinde bu harflere ek olarak pe ( پ ), çe ( چ ), je ( ژ ), ge ( گ ) harf-
leri bulunduğunu bu harflerle birlikte harf sayısı 32’ye çıkmaktadır. 
Lâmelif de eklenirse 33 harf meydana gelmektir.  

Yazımın başlarında Hurufiliğin nasıl ortaya çıktığını, bu 32 harfin 
(sesin) Hurufilikteki anlamlarını kısaca anlatmıştım. 

Arapça’da olmayan ama Farsça’da bulunan Pâ, Çâ, Jâ, Gâ (pe, 
çe, je, ge, ) harflerinin hepsinin Fazlullah-ı Esterabîdî’nin öğretisi ve 
sistematiğinde hangi anlamlara geldiğini uzunca anlatmaya gerek bu-
lunmamaktadır. Ancak Fazlullah’ın kendisinin Cavidân-ı Kebir adlı 
eserinde bu dört harfi kutsallaştırdığından, hatta eserinin Kur’an’dan 
daha üstün olduğu iddiasında bulunduğundan, Azerbaycan Valisi Mi-
ranşah tarafından Şamahı’da tutuklanmış Alıncak Kalesine hapsedil-
miş ve 03 Eylül 1394 (06 Zülkade 796) Şeyh İbrahim adlı birinin fet-
vasıyla öldürülmüş, bir süre ayaklarına ip bağlanarak cesedi sokaklar-
da sürüklenerek gezdirilmiş, meydana bırakılmış ve müridleri tarafın-
dan alınarak Zerrinkûb’a defnedilmiştir. (Noyan 1999: 262-263). 

(Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) harfleri Hurufilerce bir mazmun hâline getiril-
miş, kutsal dört harf olarak Hurufi şairler tarafından şiirlerinde kulla-
nılmıştır. 

Esirî’nin şiirlerinde de bu mazmuna rastlanılmaktadır. 
 
Esirî der, erdi ilham-ı Hüda 
Dört kapı, kırk makam oldu  
Pâ, Ça, Jâ ile Kâ bir de külli Hâ  
Esrarı hakikat kündü kenzullah  
              (Yardımcı, 2017: 105) 
 
Bu dörtlükte (Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) mazmunu ile ( Ha ) harfi de söy-

lenmektedir. (Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) harfleri Ateş-Hava-Toprak-Su denilen 
dört ögeye işarettir. Ayrıca; Âdem (Pâ), Hz. Nuh (Çâ), Hz. İbrahim 
(Jâ) ve Hz. Muhammed (Gâ), sembolüdür. (Hâ) ise İmam Hüseyin 
sembolüdür. 

 
Küntü kenze mahrep olduk çok şükür  
(Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) oldu dilimde zikir 
Bir katre meniden halk oldu zükür 
Esirî der takvim budur hâle bak 
             (Yardımcı, 2017: 139) 
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Dörtlükteki küntü kenz, gizli hazine anlamındadır.2 Esirî bu 4 
harfi zikrederek Hz. Adem’i, Hz. Nuh’u, Hz. İbrahim’i ve Hz. Mu-
hammed’i dilinden düşürmediğini söylüyor. 

 
Dedi (Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) hikmeti buldun 
Sebü’l mesan oldu noktası nun’un 
Sırr-ı hakikatte sır olan honun 
Tadar lezzetini tuzunu seçer 
                (Yardımcı, 2017: 173) 
 
Dörtlükte,  herkesin bilmediği gizli sebebin yani, kâinatın ve ya-

ratılıştaki ilahi gayenin, sırrını ve bilinmeyen noktanın (Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) 
olduğu söyleniyor. Seb’a’l-mesanî, Kuran’ın ilk suresi olan yedi ayet-
ten ibaret bulunan Fatiha Suresi’dir. Nun ( ن ) harfinin noktası olmak-
tadır. 

Ermiş kişi, hakikat sırasında sır olan sofranın lezzetini tatmıştır, 
tuzunu seçmiştir. 

 
Mah cemalin gördüm şakkü’l kamerde 
Çâr pare böldüler arşullah düştü 
(Pâ) ile (Çâ), (Jâ) ile (Kâ) defterde  
Naciler kavline eyvallah düştü 
             (Yardımcı, 2017: 208) 
 
Şakku’l kamer, Hz. Peygamberin ayı ikiye bölme mucizesidir. 

Dört parçaya ( hava, su, toprak, ateş) arşullahı, (arşı-gökyüzünü) böl-
düler ve arş düştü. (Pâ, Çâ, Jâ, Kâ) harfleri defterde, kendisine kurtu-
luş kavli (sözü) verilenlere Allah bilir demek düştü. 

Bu Duvaz İmam şiirinin dörtlüğüdür. Esirî’nin 9 dörtlüklü bir şii-
ridir. 

 
Hatice, Fatıma, Düldül, Zülfikâr 
Gönlümün içinde dilim hep anar 
(Pâ) ile (Çâ), (Jâ) ile (Kâ)’da izhar 
Şah Hasan Hulki Rıza’nın aşkına 
           (Yardımcı, 2017: 305) 

 
2 “Küntü kenzen mahfiyen” (Ben gizli bir hazine idim). Bu kutsi hadisin devamı 

Türkçe olarak şudur. (Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim. Bilinmek için de 
insanları yarattım.) Cenabı Allah’ın Hz. Peygambere dünyayı ve insanları neden ya-
rattığını böyle söylüyor. Bu, hadis kitaplarında ifade edilmektedir (Çağlayan, 2014: 
117). 
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Bâ ( ب ) Harf‡ 
Hurufiler, her harfin ve 32 harfin bir noktadan çıktığını söylerler. 

32 harfin hepsi de Alî’den meydana gelir. Çünkü Hz. Ali “Ene nokta-
tül Bâ” (Ben, Be harfinin noktasıyım) demiştir. 

Üzeri medli olan Bâ  (َب) Hz. Âdem’i temsil eder. Medli olmayan 
Bâ (ب ) Büved sembolüdür. 

Esirî’nin “Bâ Değil mi?” dönerayaklı, 9 dörtlüklü bir Duvazima-
mı bulunmaktadır. Bu şiirinde Esirî (Bâ) harfini Hz. Ali ile eşleştiril-
mektedir. Oysaki Bâ harfi Hurifîlerce, İmam Musa el-Kâzım’ın oğlu, 
“14 mas’sûm-u pâk”lardan birisi olan Salih’i remzeder. Ancak Hz. Ali 
“Ben be harfinin noktasıyım” sözünden dolayı (Bâ) harfinin Hz. Ali’yi 
ifade ettiği ortadadır (Yardımcı, 2017: 312). 

Hz. Ali’ye atfedilen bu sözün tamamı şöyledir: 
“Allah’ın bütün sırları semavi kitaplardadır. Semavi kitaplarda ne 

varsa Kuran’da, Kuran’da ne varsa Fatiha suresindedir. Fatiha’da olan 
her şey besmeledir. Besmele olan her şey besmelenin (be)’sindedir. 
Besmelenin (be)’sinde ne varsa  (be)’nin Altındaki noktadadır. Ben 
(Be)’nin Altındaki noktayım” (Usluer, 2009: 183). 

Noktaviler ile Hurufiler bu konuda ters düşmemiş, anlaşmışlardır. 
Bu sebeble (be) harfi Hz. Ali ile eşleştirilmiştir. 

Esirî’nin “Bâ Değil mi?” dönerayaklı duvazimamını,  bu anlayış-
la okumak gerekmektedir. 

 
Okudum defterin ilmin tamamet 
Kemalette Ali’dir ba değil mi 
Bulunmaz vasfı alemde nihayet 
Şakavette Ali’dir ba değil mi 
 
Ümidin varı kevneyni sühanın 
Ali’dir yadigârı Mustafa’nın 
Ali’dir ıssı bu kevni mekânın 
Letafette Ali’dir ba değil mi 
 
 
Alınca ehli kıble yevmi mahşer 
Ali destinden içe ab-ı kevser 
Duvarda, hutbede Allahu ekber 
İmamette Ali’dir ba değil mi 
 
Şeriat Mustafa’dır eyle fehmi 
Tarikatta alasın gizli sehmi 
Hatice, Fatıma lâhmeke lâhmi 
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Hakikatte Ali’dir ba değil mi 
 
Tariki müstakimin rehberidir 
Livai hamd güzide Askerî’dir  
Bu rumuzu bilmeyenler serseridir 
Vilâyette Ali’dir ba değil mi 
 
Hasan’dır nûş eden zehri demadem 
Hüseyni Kerbelâ’da oldu pür gam 
Yezit’in canına dağ ile verhem  
Şeceatta Ali’dir ba değil mi 
 
Ali Zeynel Aba zindan içinde 
Esirî, gam kalıp düşman içinde 
Cananı saklarım bu can içinde 
Hidayettir Ali’dir ba değil mi 
 
Bâkır, Câfer, Musa, Kâzım, Rızâ’dır 
Tâki ba Nâki Askerî Livâdır 
Muhammet Mehdi’ye sahip gazâdır 
Tamamette Ali’dir ba değil mi 
 
Çaharda Masumî paktır penâhın 
Olursun bendesi gülyüzlü mâhın 
Esirî, kemterin ruhi siyâhın 
Mürüvette Ali’dir ba değil mi 
      (Yardımcı 2017, s. 312-313) 
 
Sonuç 
Fazlullah-Esterabâdi’nin eseri “Câvidan-ı Kebir”dir. Hurufilerin 

temel eseridir. Ayrıca Şeyh Safî’nin “Hakikâtnâme”, Ali-yyül-Alâ’nın 
“Mahşernâme”, Emir Gıyaseddin’in “Üstüvânâme”, Ferişteh Oğ-
lu’nun “Ahiretnâme”, “Aşknâme”, “Hidâyetnâme”, Viranî’nin (7 Ulu 
Ozandan birisidir) “Risale-i Virânî”, Seyyid Şerif Âmilî’nin “Vûcüd-
nâme”, Nesimi’nin “Divan”ı gibi daha onlarca kitap Hurufilerin temel 
kaynaklarıdır. 

Hurufilik bütün nitelik ve tasavvufi kuruluşları az ya da çok etki-
lemiştir. Yaklaşık 400 sene etkisi devam eden Hurufiliğin XVII. yüz-
yılın sonundan itibaren etkisi giderek kaybolmuştur. Ama iki yüzyıl 
daha izleri mistik ve tasavvuf dünyasında kalmıştır. 

Esirî bir Alevi-Bektaşi şairi olmakla onda da Hurufiliğin izlerine 
rastlamaktayız.  
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Hurufiliğin, Bektaşilikle çok ilişiği yoktur. Hurufilik ortaya çıktı-
ğından bu yana, Şiilik, Sünnilik, Bektaşilik, Alevilik arasında yer bu-
lamamıştır. Bâtıni bir anlayış düzeyinde kalmışlar. 

Kimi Bektaşi ve Alevi ozanların şiirlerinde bu Bâtıni akımın izle-
rinin görülmesi olağandır. Bugün “Hurufiyim” diyen bir tek Bekta-
şi’ye ve Alevi’ye rastlamak mümkün değildir. Hurufiliği, Bektaşi-
Alevi anlayışıyla birleştirmeye kalkanlar varsa da onlar, Bektaşilik ve 
Aleviliğin içine nifak sokmak amaçlıdır ya da cehalettendir. 
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KUZEY MAKEDONYA TÜRK ÇOCUK EDEBİYAT 
KAHRAMANI ORHAN'IN  

ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Osman EMİN* 
 

ÖZET 
 

Çocuk edebiyatının önemini açıklamış olursak bu edebiyat çocuğu 
ruhsal ve zihinsel yönden geleceğe hazırlamalıdır. İçinde yaşadığı top-
lumun ortak değerlerine saygılı ve onları gözeten; inançlı ama bilimsel 
düşünce sistemlerine açık, kendine mensubu bulunduğu topluma ya-
bancılaşmadan tüm insanlığın hizmetine hazır; sevgiyi, saygıyı ve 
adaleti baş tacı eden, özgüveni tam bir kimlikte yetiştirilmesine hizmet 
etmelidir. Çocuk edebiyatı kavramından, çocuklara yönelik olarak 
ortaya konulan edebiyatı anlıyoruz. Aslında bu konunun temel taşı 
çocuktur. Bugün ne çocuk edebiyatı kavramı ne de çocuk tanımı hâlâ 
tam olarak netleşmiş değildir. Çocuk tanımlarını açıklamaya başlarken 
hemen akla birinci soru olarak, çocuk kimdir? Sorusu gelmektedir. 
Çocuk edebiyatı kavramının iki temel belirleyeni vardır. Birisi “ço-
cuk”, diğeri ise “edebiyat”tır. Ayrıca çocuk psikolojisi; çocuğun geli-
şimine ve davranışlarına, doğumdan ergenliğe kadar odaklanan psiko-
lojinin bir alt alanı olarak çocuk psikolojisi sadece çocuğun fiziksel 
gelişimini değil, sosyal-duygusal gelişimini, bilişsel gelişimini ele al-
maktadır. Çocuk psikolojisi bu sebeple çocuğun gelişimini birçok 
farklı açıdan ele alır. Bu alanlara örnek olarak, öncelikle aile ile kuru-
lan bağlar, daha sonra akranları ve diğer yetişkinler ile kurduğu ilişki 
çocuğun gelişimini, öğrenimi ve düşünce yapısını uzun dönemde etki-
lemektedir. Kültürel bağlamda ise çocuğun içinde yetiştiği kültür, ço-
cuğa birçok değer, gelenekler, görenekler ve yaşam yapısı aşılamakta-
dır. Kültür, çocuğun ebeveynleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu-
nun, nasıl bir bakımı olacağından, nasıl bir eğitim alacağına kadar bir-
çok alanı etkilemektedir. Halk kahramanı, çocuk edebiyatın öncüsü, 
halk kültürünün temsilcisi olan Orhan, Necati Zekeriya’nın yarattığı 
karakter ile çocuklara hitap eden yazar çocukların kaygılarını, kıvanç-
larını onun kişiliğinde kümeleştirmeye çalıştığı görülmüştür. Hikâye-
lerde genel olarak insanın insanla, toplumla ve doğayla olan ilişkileri 
üzerine olan bu hikâyelerde, toplum ve insan yaşamıyla ilgili çeşitli 
temalar ve olaylar (sevgi, hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, yalınlık, 
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yoksulluk gibi) işlenmektedir. Bunlar işlenirken temelde her zaman 
insana, topluma ve diğer varlıklara karşı saygı ve sevgi bulunurken 
hiçbir zaman karşıdakini küçük düşüren ya da aşağılayan bir davranış 
bulunmamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Edebiyat, Kahraman, Orhan 
 
Giriş 
Çocuklar için dünyada her şey yeni ve ilginçtir. Çocuk edebiyatı, 

çocuklara ait bir edebiyat mı? Yoksa çocukların yarattıkları eserler mi 
yoksa sadece edebiyat olarak mı yer aldığını anlayabilmek için büyük 
sayıda sorulara cevap aramaktayız. Bu tür sorulara elbette herkesin 
vereceği yanıt başka olabilir. Çocuk edebiyatı, edebiyat niteliğinden 
ödün vermeden, çocuğun gerçekliğinden hareket ederek konuların onun 
doğal ve güncel çevresinden seçen ve çocuğun kendi dünyasına çok 
açılı bir anlayışla bakabilmesini sağlayan, ona bilinçli bir okuma alış-
kanlığı kazandırmayı öngören edebiyat ürünleridir. 

Eğitim, kasıtlı olarak istendik öğrenmeleri oluşturma sürecidir. 
İstendik öğrenmelerin gerçekleşmesi ise eğitimin bireyin gelişimi ve 
öğrenme özelliklerine göre düzenlenmesi ve uygulanması ile müm-
kündür. Eğitim bireyin gelişim ve öğrenme özellikleri hakkındaki bil-
giyi psikolojinin bulgularından almaktadır. Çocuğun/bireyin okuldaki 
ve okul dışındaki öğrenmelerini pek çok faktör etkilemektedir. Öğ-
retmenin görevi, çocuğun istendik öğrenmelerine rehberlik edebilmek, 
onu okul içinde ve okul dışında bir bütün olarak tanımaktır. Çocuğun 
kişilik özellikleri benlik algısı, benlik kavramı, öğrenme yeteneği, gü-
dülenmesi, sosyal davranışları, duyguları, okula ve okulla ilgili olan 
çeşitli ögelere karşı tutumu; doğuştan getirdiği kalıtsal özellikler, do-
ğum öncesi ve sonrası içinde yaşadığı çevredeki etkileşimlerin bir 
ürünü olarak ortaya çıkar. Tüm bu faktörler çocuğun davranışlarını 
nasıl etkilemektedir? Çocukta istendik öğrenmeler, diğer bir deyişle 
yaşantı ürünü, kalıcı izli istendik davranış değişiklikleri planlı olarak 
nasıl sağlanmalıdır? Öğretmenler, çocukların davranışlarını etkileyen 
faktörleri bilmelidir ki etkili ve verimli öğrenmeyi gerçekleştirebile-
cek önlemleri alabilsinler.  

Bu amaçla eğitim bilimleri, psikoloji davranışlarının incelediği 
insan davranışlarının nedenlerine, insan davranışlarının oluşturulması 
ya da değiştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiyi alıp gerçek 
eğitim durumlarında kullanmak durumundadır. Bireyin ihtiyaç hiye-
rarşisine, bireyi çeşitli yaş ve gelişim dönemlerinde hangi gelişim ve 
öğrenme özelliklerine sahip olduğuna hangi öğrenme durumlarında 
hangi öğrenme kuramlarının ilkelerinin etkili olabileceğine ilişkin bil-
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nasıl etkilemektedir? Çocukta istendik öğrenmeler, diğer bir deyişle 
yaşantı ürünü, kalıcı izli istendik davranış değişiklikleri planlı olarak 
nasıl sağlanmalıdır? Öğretmenler, çocukların davranışlarını etkileyen 
faktörleri bilmelidir ki etkili ve verimli öğrenmeyi gerçekleştirebile-
cek önlemleri alabilsinler.  

Bu amaçla eğitim bilimleri, psikoloji davranışlarının incelediği 
insan davranışlarının nedenlerine, insan davranışlarının oluşturulması 
ya da değiştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiyi alıp gerçek 
eğitim durumlarında kullanmak durumundadır. Bireyin ihtiyaç hiye-
rarşisine, bireyi çeşitli yaş ve gelişim dönemlerinde hangi gelişim ve 
öğrenme özelliklerine sahip olduğuna hangi öğrenme durumlarında 
hangi öğrenme kuramlarının ilkelerinin etkili olabileceğine ilişkin bil-
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giyi, eğitim bilimleri psikoloji biliminin ortaya koyduğu bulgulardan 
elde ederek öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirmede kullan-
maktadır. Eğitimin gerçekleşebilmesi yani istendik öğrenimlerin kasıt-
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öğrenmeleri oluşturmak üzere planlanması, uygulanması ve değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşan-
tısın yoluyla kasıtlı olarak istendik ve kalıcı değişme meydana getirme 
süreci olduğuna göre eğitimin üstünde çalıştığı malzeme insandır. Ge-
lişim psikolojisinin ortaya koyduğu, insanoğlunun çeşitli gelişim alan-
larının ve dönemlerinin özellikleri dikkate alınarak öğretme-öğrenme 
durumlarının düzenlendiği, bu eğitim durumlarıyla öğrencilerin etkile-
şimleri gelişim özelliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği ve değer-
lendirmenin çocuğun gelişim özelliklerine göre yapıldığı taktirde, eği-
timde istendik davranış gelişimleri gerçekleşecektir. Örneğin; anaoku-
luna giden beş yaşındaki çocuğun davranış özellikleri ile 14 yaşındaki 
bir çocuğun davranış özellikleri arasında fark olacaktır. Beş yaşındaki 
çocuk için öğretmeni ve onun vereceği ödüller çok önemli iken on 
dört yaşındaki ergen için ise akran grupları ve onarın vereceği ödüller 
daha çok önem taşır.  

Ayrıca, aynı çağda bulunan çocukların da gerek kalıtım gerekse 
çevrenin etkisiyle gelişim özellikleri birbirinden farklılık göstermek-
tedir. Özellikle okulda ortaya çıkan öğrenme farklılıklarının önemli 
bir bölümü, çocuğun içinde yaşadığı çevresel koşullara bağlanmakta-
dır. O hâlde öğretmenler çocuğun gelişimini etkileyen bu etmenleri 
bilerek olumsuz, dezavantajlı çevrelerden gelen çocukları bilerek öğ-
retme-öğrenme ortamında destekleyici önlemleri almalıdırlar. Öğret-
menlerin bu önlemleri alabilmeleri için değişik yaş ve gelişim çağla-
rındaki çocukların fiziksel, psikososyal, bilişsel ve ahlak gelişim özel-
liklerini bileleri gerekmektedir.  

Çocuk doğanın bir armağanıdır; çocuk imgesi ise insanın yarattı-
ğı bir şeydir. Doğanın armağanı olmanın ötesinde olan çocuk imgesi, 
tarihin her çağında eğitim uygulamalarını belirlemiştir. Dahası, insa-
nın yaratmış olduğu çocuk imgesi, doğru olduğu kadar hatalıdır da. 
Yanlış imgeler, doğru olanlardan daha güçlü olup daha kolay akılda 
kalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de küçük çocuk eği-
timcileri olarak bizim görevimiz, sadece doğanın armağanına karşı 
dürüst olmak değil fakat aynı zamanda her çağda küçük çocuğun sağ-
lıklı eğitimini tehdit eden hatalı imgelerle savaşmaktır. Bireyin çevre-
sindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faali-
yetlerindeki gelişme bilişsel gelişim adı verilmektedir. Bilişsel geli-
şim, bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi, dünyayı anlama 
yollarının daha kompleks ve etkili hâle gelmesi sürecidir. Bundan do-
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layı, çocuğun çevresindeki dünyayı değişik yaşlarda nasıl ve niçin 
böyle gördüğünü ve algıladığını belirlemeye çalışmışlardır. Çocuk 
dünyanın pasif alıcısı değildir, bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir. 

Çocuk psikolojisi çocuğun gelişimine ve davranışlarına, doğum-
dan ergenliğe kadar odaklanan psikolojinin bir alt alanıdır. Çocuk psi-
kolojisi sadece çocuğun fiziksel gelişimini değil, sosyal-duygusal geli-
şimini, bilişsel gelişimini ele almaktadır. Eski dönemlerde çocuklar 
“küçük yetişkinler” olarak tanımlanmaktaydı. Çocukluk dönemi çok 
erken yaşta (6-8 yaş) bitmekteydi. Daha sonra Jean Piaget çocukların 
yetişkinlerden farklı olduklarını, düşündüklerini ortaya atmıştır. Albert 
Einstein’da Piaget’in bu görüşünü desteklemiş, bu kadar sade bir dü-
şünceyi ancak bir dehanın düşünebileceğini belirtmiştir.  

Çocuk gelişimi sadece içsel sebeplerden (genetik, kişisel özellik-
ler vb.) değil birçok dışsal etkenlerden de (kültür, çevre, sosyal ilişki-
ler vb.) etkilenmektedir. Çevresel etkenlerde çocuğun gelişiminde bü-
yük bir role sahiptir. Çocuk psikolojisi bu sebeple çocuğun gelişimini 
birçok farklı açıdan ele alır. Bu alanlara örnek olarak Sosyal Bağlam: 
Öncelikle aile ile kurulan bağlar, daha sonra akranları ve diğer yetiş-
kinler ile kurduğu ilişki çocuğun gelişimini, öğrenimi ve düşünce ya-
pısını uzun dönemde etkilemektedir. Kültürel Bağlam: Çocuğun için-
de yetiştiği kültür, çocuğa birçok değer, gelenekler, görenekler ve ya-
şam yapısı aşılamaktadır. Kültür, çocuğun ebeveynleri ile nasıl bir 
ilişki içerisinde olduğunun, nasıl bir bakımı olacağından, nasıl bir eği-
tim alacağına kadar birçok alanı etkilemektedir. Yukarıdaki gibi farklı 
alanlar, birbirleri ile etkileşim içerisindedir. Bu bağlamlar çocuğun 
gelişimini ve psikolojisini farklı yönlerde etkileyebilmektedir. Çocuk 
psikolojisi, genetik, çevresel etkenler, doğum öncesi gelişim, sosyal 
gelişim, kişilik gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişimi, fiziksel gelişi-
mi, bağlanma, duygusal gelişim ve cinsel gelişim gibi birçok alana 
odaklanmaktadır. Psikolojinin çocuk psikolojisi dalındaki uzmanlar, 
çocuğun içerisinde olduğu bağlamları ve etkileşimlerini göz önünde 
bulundurarak çocuğun yarar sağlayabileceği şekilde aile içi ilişkilerin 
düzenlenmesi, bakımının sağlanması, eğitimsel desteğinin sağlanması 
gibi çocuğun gelişiminin daha sağlıklı hâle getirilmesini hedefler. 

Ulusları birbirinden ayıran ulusal kültür değerleridir. Bu kültürü 
oluşturan ögeler tahlil edildiğinde o ulusla ilgili kültürel keşifler orta-
ya çıkacaktır. Zengin bir halk kültüre sahip olan ulusumuzun duygu 
dünyasındaki derinlik ve zenginlik, içtenlikle sergilenen sözlü kültür 
ürünlerinde belirgin olarak ortaya çıkar. Kültür, sözlüklerde, tarihî ve 
toplumsal gelişme süreci içinde meydana getirilen ve gelenek hâlinde 
devam eden bütün maddi ve manevi varlıklar, değerler ile bunları son-
raki nesillere aktarmada kullanılan araçların tamamı ve “bir milletin 
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fikir ve sanat eserlerinin bütünü” olarak tanımlanır. Bireylerin değer-
lendirme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenme ve tecrübeler yo-
luyla geliştirilmiş şekline o kişinin kültürü denir. Bireyin herhangi bir 
sahadaki bilgi birikimini anlatmak için de kültür sözcüğü kullanılır 
(Örnekleriyle Türkçe Sözlük, 2002: 1826). 

Halk kültürü ürünleri, kültür ürünleridir. Halk kültürü ürünleri 
kendine özgü bir üslubu, kalıplaşmış kural ve biçimleri olan, düz ko-
nuşma ile anlatılan bir türdür. Çocuklara Türk halk kültürü ürünlerinin 
farkındalığını oluşturmada katkı sağlar. Türk halk kültürü ürünleri 
çocukların Türkçenin zengin dil yapısı öğrenmesine yardımcı olur.  
Halk kültürü ürünleri, çocuk edebiyatı çalışmalarının amaç ve hedefle-
rine katkılar sağlayacaktır. Halk kültürü ürünleri ile toplumun ahlak 
değerlerini öğrenebiliriz. Halk kültürü ürünlerine toplumun çeşitli halk 
inançları, gelenekleri yansımıştır. Halk kültürü, toplum kültürü ile 
doğrudan ilişkilidir. Halk kültürü ürünleri, toplumun yaşam biçimi 
hakkında bilgi verir. Halk kültürü ürünlerinde insan-insan, insan-
toplum ilişkisi vardır. Birçok halk kültürü ürününün sonunda bir hisse-
ders vardır. Çocukların düşünme ve muhakeme yeteneklerini geliştirir. 
Anlatımı geliştirme, yaratıcı paylaşımlar kazandırma, az sözle etkili ve 
doğru ifade edebilme becerisi kazandırır. Halk edebiyatını oluşturan 
türleri çocuk edebiyatında kullanılması açısından ele alırsak; çocuğa 
dinleme okuma, konuşma yazma edinimleri kazandırmakta masalların, 
hikâyelerin motivasyonu yadsınamaz. İkilemeleri pekiştirme sıfatları, 
tezlik, sürerlik ve yaklaşma fiillerini, ses taklidi sözcükleri, deyimleri, 
atasözlerini, duaları, bedduaları ve birbirinden güzel renkli inceliklerle 
süslü halk dili söylemlerini barındıran masallar bireye yalnızca dilinin 
tadını vermekle kalmaz sanatçıların yazarların gelecekte o dili gelişti-
rip edebî sanatsal ürünler vermelerine de katkıda bulunur (Helimoğlu, 
1999: 440). Çağımızda toplumun temel ögesi olan çocuk, bütün dik-
katleri üzerine toplamıştır. Çocukları anlamak için onların gelişimle-
riyle yakından ilgilenmek, yetişkinlere ait duyguları hissettiklerini ka-
bul etmek gerekir. 20. yüzyıl geçen yüzyıllara oranla çocukların yüz-
yılı olmuştur. Çocuk eğitimi ve öğretimi için çalışmalar yapılmaktadır. 
Çocuk toplumda yeri olan bir değerdir (Özderim, 1992).  

Çocuk edebiyatıyla ilgili eserler yazılırken kaynak olarak yüzyıl-
larca halkın zevkine uygun türetilmiş işlenerek benimsenmiş ve ku-
şaktan kuşağa aktarılmış birçok kültürel özelliği içinde barındıran halk 
edebiyatı ürünlerinden yararlanılmıştır. Çocuğun kahramanlık hikâye-
lerine, her şey Türk halk edebiyatının türleri içinde yer alır. Halk ede-
biyatı ürünlerimiz çok zengindir. Bu türlerin çocukların eğitiminde 
kullanılması konusuna günümüze kadar yeterli önem verilmemiştir. 
Eğitimcilerimizin ve yardımcı ders aracı hazırlayan uzmanların bu 
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malzemeyi doğru ve etkili kullanmaları eğitimim kalitemizin gelişme-
sine büyük katkı sağlayacaktır (Alemdar ve Aytaç, 2002: 38). 

Günümüz dünyasında çocuk edebiyatı farklı bir bilim dalı olarak 
algılanmakta, bu alana ait çalışmalar uluslararası bir boyut kazanmak-
tadır. Çocuk kitaplarının yazılması çocuk eğitimindeki arayışların so-
nucudur. Çocukların bilgi seviyeleri, psikolojik özellikleri, onların 
yetişkinlerden ayrı kitaplar okumalarını gerektirir. Bu kitaplar; dil, 
üslup, konu, düşünce ve tez bakımından çocuğun okuma, anlama, kav-
rama, zevk alma derecesine uygun olmalıdır. Çocuk edebiyatı çocuk-
ların yaşama gücünü artıran onlara yurt, ulus, bayrak, doğa sevgisini 
aşılayan insan sevgisini telkin eden, büyüklere saygıyı öğreten sosyal 
davranışlar ve güzellik duygusu kazandıran kitaplardan oluşmalıdır.  
Bu temalara bağlı kitapların konuları kahramanlık, gerçek hayatta ya-
şamayan hayal gücüne dayalı olağanüstü olanlarla da ilişkili olabilir. 
Çocuk edebiyatı çocuğun yaratıcılık alanının genişlemesinde etkendir. 
Çocuğun yaratıcılık alanı çevresiyle sınırlıdır. Çocuk okuduğu roman 
ve hikâyelerde olaylar kişiler ve yerlerle karşılaşarak düşleme yetene-
ği ve alanını genişletecek, gerçeği kavramasına yardımcı olacaktır. 
Birtakım sorunlarla karşılaştığında nasıl çözüm üreteceğini öğrenerek 
kendini hayata hazırlayacaktır. Çocuk edebiyatının toplumsal değerini 
ortaya koyan en önemli katkılarından biri çocuğun kültür ve sanat yö-
nünden eğitilmesidir. Çocuğun geleceğe umutla bakabilmesi hayal 
kurmasına bağlıdır. Hayal kurmayan çocuk gelecekten ne isteyeceğini 
bilemeyecek, amaçsız kalacaktır. Çocuk edebiyatı çocukların ruhsal 
sağlığına katkı sağlar. İnsanlarla birlikte yaşamayı, çeşitli toplumsal 
sınırlamaların çözümünü sağlar. 

Çocuk edebiyatının en zengin kaynakları olan halk edebiyatı tür-
leri çocuklar için yazılacak her tür eserde kullanılabilir. Ulusal çocuk 
edebiyatı oluşumunda diğer ülkelerde görülen kültürümüzün ayrılmaz 
parçası olan hikâyelerimizden ve hikâyelerin elle tutulacak kadar canlı 
tip ve karakterlerinden yararlanılmıştır. Masalların yanı sıra hikâyeler 
çocuk edebiyatında yararlanılabilecek en zengin içerikli halk edebiyatı 
türüdür. Bu ortak kültür unsurlarımızın çocuklarımızın ruh ve düşünce 
dünyalarına yapacağı katkılar ciddi eğitim bilimi, çocuk psikolojisi ve 
dil bilimi teknikleri kullanılarak değerlendirilmektedir. Hikâye, genel-
likle tek bir olay veya düşünce üzerine kuruludur. Kuruluş bakımından 
bir tez ve bir antitezden oluşur. Her hikâyede mutlaka “hisse” vardır. 
Hikâyelerinin dili açık, sade ve anlaşılırdır. Hikâyeler çocuk edebiya-
tına malzeme olacak halk kültürü ürünlerindendir. Çocuklar hem tele-
vizyon hem de yaşadıkları kültürün etkisiyle kendi kültür zenginlikle-
rinden uzaklaşmakta, toplumun değerlerine yabancılaşmakta ve dola-
yısıyla bir kimlik bunalımı ortaya çıkmaktadır. Çocuğun, halk kültürü 
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Günümüz dünyasında çocuk edebiyatı farklı bir bilim dalı olarak 
algılanmakta, bu alana ait çalışmalar uluslararası bir boyut kazanmak-
tadır. Çocuk kitaplarının yazılması çocuk eğitimindeki arayışların so-
nucudur. Çocukların bilgi seviyeleri, psikolojik özellikleri, onların 
yetişkinlerden ayrı kitaplar okumalarını gerektirir. Bu kitaplar; dil, 
üslup, konu, düşünce ve tez bakımından çocuğun okuma, anlama, kav-
rama, zevk alma derecesine uygun olmalıdır. Çocuk edebiyatı çocuk-
ların yaşama gücünü artıran onlara yurt, ulus, bayrak, doğa sevgisini 
aşılayan insan sevgisini telkin eden, büyüklere saygıyı öğreten sosyal 
davranışlar ve güzellik duygusu kazandıran kitaplardan oluşmalıdır.  
Bu temalara bağlı kitapların konuları kahramanlık, gerçek hayatta ya-
şamayan hayal gücüne dayalı olağanüstü olanlarla da ilişkili olabilir. 
Çocuk edebiyatı çocuğun yaratıcılık alanının genişlemesinde etkendir. 
Çocuğun yaratıcılık alanı çevresiyle sınırlıdır. Çocuk okuduğu roman 
ve hikâyelerde olaylar kişiler ve yerlerle karşılaşarak düşleme yetene-
ği ve alanını genişletecek, gerçeği kavramasına yardımcı olacaktır. 
Birtakım sorunlarla karşılaştığında nasıl çözüm üreteceğini öğrenerek 
kendini hayata hazırlayacaktır. Çocuk edebiyatının toplumsal değerini 
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tına malzeme olacak halk kültürü ürünlerindendir. Çocuklar hem tele-
vizyon hem de yaşadıkları kültürün etkisiyle kendi kültür zenginlikle-
rinden uzaklaşmakta, toplumun değerlerine yabancılaşmakta ve dola-
yısıyla bir kimlik bunalımı ortaya çıkmaktadır. Çocuğun, halk kültürü 
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ürünleri ile beslenmiş çocuk edebiyatı içinde bulunduğu toplumun 
geleneklerini öğretme dilin doğru kullanılmasını sağlayacaktır. 

Bu çerçevede, Makedonya Türk Çocuk edebiyatının kültürünün 
önemli unsurlarından birisi olarak görülen ve aynı zamanda düşündü-
rücü niteliklere de sahip olan Orhan kahramanının vermiş olduğu me-
sajları, çocuk psikolojisine kazanımları, açıklamaları psikolojik açı-
sından eğitim-öğretim işlevi gösterilmeye çalışılmıştır.  

Makedonya Türk kültür ve sanatı için 1944 yılı, önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Çağdaş Makedonya Türk edebiyatının başlangıcı olan 
bu yılda, Makedonya Türklerinin Latin alfabesiyle yayımlanan Birlik 
gazetesi, yayına başlamıştır. Makedonya Türk çocuk edebiyatının ilk 
süreli yayını olan Pioner, daha sonraları Sesler ve daha sonraki yıllar-
da yayın hayatına başlayan Sevinç ve Tomurcuk gibi süreli çocuk ede-
biyatı yayınlarına öncülük etmiştir. Bu gazete, aynı zamanda birçok 
çocuk edebiyatçısının ilk ürünlerini yayımlama fırsatı bulduğu yerdir.  

Makedonya Türk Çocuk Edebiyatı Osmanlı Devleti’nin son dö-
neminde ortaya çıkan yeni Türk edebiyatının yansımaları Makedonya 
Türk edebiyatında görülse de 1912-1944 yılları arasında önemli bir 
kopuş dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde çeşitli edebî üretimler olsa da 
yayımlanma fırsatı bulamamış ve sonraki dönemlerde bu ürünlerin 
varlığından kişisel çabalar sonucunda haberdar olunmuştur. Make-
donya Türk edebiyatı, dolayısıyla Makedonya Türk çocuk edebiyatı 
bu bölgedeki siyasi ve sosyal karışıklıklar nedeniyle oldukça geç dö-
nemde başlamıştır. Osmanlı dönemi Türk edebiyatından bu edebiyatın 
kopuşundan sonra otuz yıllık fetret dönemi yaşayan bu edebiyat, 1944 
yılından itibaren yeniden canlanmıştır. Makedonya'da 1944 yılında 
ortaya çıkan yeni ülke ve rejimde çocuklara, kendi dillerinde eğitim 
alma ve kendi edebiyatlarını yakından tanıma fırsatı verilmiştir. “Ço-
cuklar için eserler yazarak Makedonya Türkleri çocuk edebiyatını 
oluşturmaya başladı. Aydın yetersizliğinden dolayı paralel olarak ga-
zeteci, öğretmen ya da çevirmen olarak çalıştı, sanat ve edebiyat faali-
yetlerinin sorumluluğunu da taşıdı” (Abdülkadir, 2001). Necati Zeke-
riya’ya göre “Makedon, Yugoslav Türk halkının çocuk yazını kurtu-
luştan sonra Yugoslavya çocuk yazını ile aynı zamanda doğup geliş-
miş. Yugoslav çocuk yazınında çocuk edebiyatı için kriter şudur; ço-
cuklar için değil, çocuklar hakkında yazılacak. Oyunla, sevecenlikle,  
içten duyarak çocuklara yaklaşacak. Onlara hocalık, babalık 
yapmaktan,  ders vermekten kaçınılacak. Çocuk asla küçümsenme-
yecek, ona en ciddi bir düşünür, en ciddi bir birey gibi bakılacak.” 
(Zekeriya, 1967).  

Çocuk yayınlarının başında uzun yıllar editörlük yapmış olan Ne-
cati Zekeriya da o dönemin çocuklara bakış açısını “Çocuk asla kü-
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çümsenmeyecek, ona en ciddi bir düşünür, en ciddi bir birey gibi bakı-
lacak, en ciddi yaşama sorunları imge yoluyla da olsa büyük bir so-
rumlulukla sunulacaktır. Ayrımlar ancak değerlerde olabilir, yazarla-
rın dil ile deyişlerinde ve onların kişiliklerinde.” ifadeleriyle dile ge-
tirmektedir. Bu sözlerde dikkati çeken noktalardan birisi de çocuğun 
ciddiye alınmasının yanında ona algılayabildiği her şeyin verilebilece-
ği düşüncesidir. Necati Zekeriya, sadece Makedon çocuk düzyazı ve 
şiir dünyasına değil, daha geniş yazın severlere tanıdık olan özel kısa 
öyküler yazarıdır. Necati Zekeriya, kişilerini, kahramanlarını düşünüp 
uydurmayan, kahramanların davranışlarını her zaman etik, sosyal ve 
psikolojik kalıba sokmayan yazardır. Şiirlerinin ve düz yazılarının 
duyarlığı, yeni içerikler ile zenginleşen çağdaş kültürün ve yazının 
zenginliklerinden kaynaklanmaktadır. Onun yöresel çekirdekten o ka-
dar çabuk çıkması, hareket tazeliğinin ve bu yazarın kitaplarına aktığı 
yeni bir tadın eseridir.” (İdrizoviç, 1988). 

Necati Zekeriya, çocuk edebiyatımızın, özellikle çocuk öykümü-
zün sönmeyen yıldızıdır. Avrupa ve dünya çapında bir çocuk öyküsü 
yazarıdır. Balkanlarda değil de Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde ya-
şamış olsaydı değeri kat be kat büyük olacak, dünya çocuk klasikleri 
arasında yerini çoktan alacaktı. Zekeriya, gene de öyküleriyle, öyküle-
rindeki kahramanı Orhan’la çocuk yazınımızı Balkanlar, Avrupa ve 
hatta dünyada tanıttı. Yukarıda vurguladığım röportajda diğerleri ara-
sında Necati Zekeriya’ya “Orhan, kimdir?” diye sormuştum. Şöyle 
yanıtlamıştı: “Victor Hugo’yu çocuklar arasında tanıtan, “Sefiller” 
adlı romanı değil, küçük kahramanı Gavroş’tur. Yiğitlik simgesidir 
Gavroş. Buna bir prototip aradım, 1941 yılı, 6 Nisan’da, Üsküp bom-
bardıman edildiği gün, yitirdiğim ilkokul arkadaşım Orhan’ı çok yıllar 
sonra anımsadım, öykülerime onu kahraman edindim. O gün, bugün 
çocukların kaygılarını, kıvançlarını onun kişiliğinde kümeleştirmeye 
çalışırım hep.” Hikâyelerinde ve şiirlerinde saklıdır. Genel olarak in-
sanın insanla, toplumla ve doğayla olan ilişkileri üzerine olan bu 
hikâyelerde, toplum ve insan yaşamıyla ilgili çeşitli temalar ve olaylar 
(sevgi, hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, yalınlık, yoksulluk gibi) iş-
lenmektedir. Bunlar işlenirken temelde her zaman insana, topluma ve 
diğer varlıklara karşı saygı ve sevgi bulunurken hiçbir zaman karşıda-
kini küçük düşüren ya da aşağılayan bir davranış bulunmamaktadır. 

Necati Zekeriya’nın çocuk edebiyatında asıl gücü, yazdığı küçük 
hikâyelerde görülür. Bu tür hikâyeleriyle o, sadece edebiyatımızda 
değil Makedon edebiyatında da çığır açan bir yazar olarak sayılır. İlk 
hikâyelerini “Bizim Sokağın Çocukları” adlı kitapta yayınladı. Kitabın 
ilk yayımından kırk küsur yıl geçmesine rağmen bunlar hâlâ değerini 
kaybetmemiş, küçük okurlar tarafından seve seve okunan hikâyelerdir. 
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Hikâyelerin kahramanı Orhan, her ortamda çocuklar tarafından, arala-
rından biriymiş gibi kabul edilmekte ve zaman zaman şımarık, afacan 
görünmesine rağmen aslında cin fikirliliği yüzünden sevilmektedir. 
Yazar, Orhan’ı, “Eski Sokağın Çocukları”, “Yeni Sokağın Çocukları”, 
“Bizim Sokağın Romeo ve Jüliyeti” ve “Orhan” (çocuk kitabı, öyküle-
rinden seçme, 1988), adlı kitaplarında yaşatmaya çalışmasına rağmen 
bu hikâye kitapları ilk kitabı, “Bizim Sokağın Çocukları”nın gölgesin-
den kurtulamamıştır. Bu yüzden Necati Zekeriya’nın çocuklar için 
yazdıklarından söz edilirken “Bizim Sokağın Çocukları” ve bu kitap-
taki kahramanı Orhan ilk akla gelir. Orhan ismini taşıyan bir edebiyat 
simgesi, sanatsal tipi, çocuk hikâyelerinde hemen hemen hepsinde 
geçmektedir. Çünkü Orhan dolaşıp oynuyor, canlanıp yaşıyor, konu-
şup harekette bulunuyor, konuşup duruyor, söylenip gülüşüyor, ağla-
yıp seviniyor. Orhan her okuyucuyu yürek ve ruhundan sıkı elleriyle 
tutarak sürüklediğini söyleyebiliriz. Necati Zekeriya’nın, Orhan’da 
motifleşen ve motifleştiren hareket ve konuşmaları vardır. Onun için 
bizlere, genç ve yaşlı okurlara, Orhan yakındır, bizimdir, kan ve ru-
humuza girer, bizlerle uzun zaman yaşamaktadır. Çocuksuluğuyla ku-
şatıyor okuru ve tanıklık ediyor yaşadığı çevreye. Çocukluğun gizli 
kalmış tarihine ayna tutuyor. Çağdaş çocuk edebiyatının öncü yazarla-
rından Necati Zekeriya'nın dünya çocuklarına sunduğu bu klasik ço-
cuk kitabı yalnızca çocukların değil, çocukluğunu özleyen her yaştan 
okurun okuyabileceği bir kitap. İşte bu açıdan Necati Zekeriya’nın bu 
eserlerindeki hikâyelerde, sanatsal değere sahip olmuş ve zaman için-
de böyle kalacağını söyleyebiliriz. Bundan dolayı dünya yayın basımı 
ve edebiyatı bu eserlerini çeşitli dillere çevrilip, basılmıştır. Çocuk ve 
gençlik, yerli ve genel olarak Makedonya ve daha geniş bölge edebi-
yatında yer alan Necati Zekeriya bu eserleri ile klasikler arasına girmiş 
bulunmaktadır. Çocuk yazarının alınyazısı bellidir. Ya hemen sevilir 
ya da yokmuş gibi unutulur. Yazın kahramanlarının alınyazısı da aynı. 
Yazarınkinden ayırt edilemez çünkü kahramanın alınyazısı. İkisi birbi-
rine girişir, birbirinden güç alarak üne kavuşur ya da unutulur. Yazarla 
kahraman el ele verip yeni bir varlık yaratmağa çabalıyor hep. Yazar 
bir yana, kahraman bir yana giderse ortada hiçbir iz kalmaz. Yazarsız 
kahraman. Kahramansız yazar olamaz çünkü. Bir kitabın kahramanı 
yazarına ün sağlar, bir kahramanın yazarı kahramanın ta kendisidir... 
Kahramanla yazar arasında öyle bir bağ vardır ki bu bir biçim insancıl 
sevgiye benzer. Yazar sevdiği kahramansız kalamaz, kahramansa ken-
disine can vermiş olan yazarsız bir saniye bile yaşayamaz. Canlı varlık 
olan yazar, kitap kahramanına da can katınca iki ayrı canı yüreğine 
sığdırmağa çalışıyor. Yazar yüreğinde bazen bir bazen de yüzlerce 
öykü, roman kahramanı yaşar. Ama, yine de her yazar, her düz yazıcı 
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en çok bir ya da birkaç kahramanına âşık kalır. Âşık olduğu kahra-
manlarını da hemen bütün yaşamı boyunca beyaz kâğıt üzerinde otur-
tur, onları içinden gelen en seçkin yaşantılarla canlandırır (Emin, 
1967: 21).  

Orhan ne gerçekten uzak ne düşten. En çok her günkü yaşantımı-
za karışan bu sevimli çocuk yüzü bazen bizi güldürmeğe başarır, ba-
zen da gözyaşı akıtmak ister. Necati Zekeriya fantezisinden çıkardığı 
bu kahramanı her gün görmüş olduğumuz çocuk giysilerine giydirip 
ona çocukluğumuzdan türlü serüvenler armağan etmektedir. Böylece 
Orhan hem düşsel biri hem de biz, hepimiz, çocuklar. Masallarla karı-
şık bir yaşamdır Orhan’ın yaşadığı. Ne pek o kadar sevinçli ne de se-
vinçsiz. Bazen kara bulutlar var Orhan’ın göğünde, bazen ak güvercin-
ler.  

Necati Zekeriya’ya göre: “Makedon, Yugoslav Türk halkının ço-
cuk yazını kuruluştan sonra Yugoslavya çocuk yazını ile aynı zaman-
da doğup gelişmiştir. Yugoslav çocuk yazınında çocuk edebiyatı için 
değil, çocuklar hakkında yazılacak. Oyunla, sevecenlikle, içten duya-
rak çocuklara yanaşılacak. Onlara hocalık, babalık yapmaktan, ders 
vermekten kaçınılacak. Çocuk küçüksemeyecek, ona en ciddi bir dü-
şünür, en ciddi bir birey gibi bakılacak” (Zekeriya, 1967).  

Necati Zekeriya, çocuğu realiteden, içinde yaşadığı dünyadan ko-
parmadan başarılı kurguların çekiciliği ile yönlendirmeye çalışır. Öte 
yandan, sokakların sahibinin çocuklar olduğunu Necati Zekeriya’nın 
hikâyeleri bir kere daha göstermektedir. Şiirin yanında küçük hikâyeyi 
de vazgeçilemeyen bir tür olarak benimseyen yazar, bu türde çok ba-
şarılı örnekler vermiştir. Hikâyelerin konusunu çocukların sokaktaki 
oyunları, kavgaları, dargınlıkları, barışmaları, birbirlerini kıskanmaları 
ve sevmeleri, anne, baba ve kardeşleriyle olan ilişkileri ve okul günle-
riyle ilgilidir. Bunlara savaş yıllarını ve çocukların aşklarını da ekle-
mek gerekir. 

Necati Zekeriya’nın Orhan’ında mekân çocuk için özgürlüğün 
sembolü olan sokaktır. Yeni Sokağın Çocukları’nda Orhan’a dair 
üçüncü öykünün ilk kısmında insanlar topluma katkı sağladıkları uğ-
raşlarla dikkate alınırlar: “Yeni sokakta meslekleri çeşitli amcalar var. 
Subay var, öğretmen var, mühendis var, saraç var, terzi de var. Her 
amcanın ayrı ayrı iyiliği dokunur yeni sokağın çocuklarına. Anlama-
dıkları şeyleri öğretmenden sorarlar, topları kopsa saraç amcaya koşar-
lar, saçları büyüse berber amcaya. Ama nedense Yeni Sokağın Çocuk-
ları en çok Orhan’ın babasını severler. Şairdir o, öykü de yazar. Hem 
de hep yaşadığı sokaktaki çocukların hayatlarını anlatır. Nitekim son 
kitabına: Bizim Sokağın Çocukları adını taktı. Şimdi yazdığı kitap 
“Yeni Sokağın Çocukları” adını taşıyacakmış. Bu kitapta gene siz, 
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yeni sokağın çocukları yer alacakmış. Sevindi yeni sokağın çocukları 
buna, sevindi yeni sokak.” (Zekeriya 1988:63) “Üç Arkadaş” adlı öy-
küde farklı dillerde eğitim hakkı da vurgulanırken kardeşlik mesajı 
verilir: “Bu öykü asansörde doğdu, sokakta yürüdü, okulda büyüdü. 
Orhan asansöre dokuzuncu, Slavko yedinci, Agim de dördüncü katta 
bindiler. Hepsi ayrı dilde konuşuyorlardı. Yolda defle yaşlı Kıpti tara-
fından oynatılan ayıyı gördüler. Orhan da Slavko da Agim de aynı 
biçimde güldüler. Öyledir: Çocuklar gülerse aynı biçimde gülerler. 
Okulda herkes kendi sınıfına gitti. Teneffüste tekrar buluştular. Avlu-
da bir köşeye çekilip yiyeceklerini bölüştüler. Çocuklar ayrı dilde ko-
nuşabilir, ama sevginin dili aynıdır. Öyledir: Çocuklar severse, aynı 
biçimde severler. 

Bu bağlamda hikâyeler, özellikle Necati Zekeriya’nın hikâyeleri 
hem bireysel hem de toplumsal anlamda Türk kültürünün önemli birer 
parçası olmanın yanı sıra bu kültüre ait değerleri yansıtması bakımın-
dan da büyük önem taşımaktadır. Bu değer yargılarının sayısını artır-
mak mümkündür fakat burada amacımız, konuyu genel çerçevede ele 
alıp bir fikir vermektir. Olumlu Değer Yargıları: Misafirperverlik, dü-
rüstlük, dindarlık, hoşgörü, mertlik, hayırseverlik, saygı, sevgi, şefkat, 
tok gözlülük, tutumluluk, temizliğe dikkat, aile düzeni, iyi komşuluk, 
akrabalık vb.  Olumsuz Değer Yargıları: Güvensizlik, kurnazlık, tem-
bellik, cimrilik, cahillik, gururlu olmak, ihmalcilik, bencillik, hırsızlık, 
insanlarla alay etme, dalgınlık, insanın dış görünüşüne önem verme, 
hukuktan ve adaletten sapma vb. 

Necati Zekeriya’nın hikâyelerinde çocuk ve çocukluk dönemine 
önemli yer verilmiştir. Ona göre dünyanın en büyük varlığı, zenginliği 
çocuktur. Bu yüzden Necati Zekeriya’yı çocuk şairi, çocuk hikâyecisi 
olarak değerlendirmek çok önemlidir. Necati Zekeriya’nın hikâyeleri 
çocuk hayatının her anını ve durumunu kapsamaktadır. Çocuk için 
hayat bir bilmecedir. Çocuğun önünde her şey aynı zamanda açık ve 
gizlidir. Çocukluk çağında çocuk, çevresinde gördüğü varlıkların ne 
olduğunu bilmek ister. Böylece yazar küçüklerin ne gibi sorunlarla 
karşılaştığını, uygun sorularla göstermektedir. Hikâyelerinde ve şiirle-
rinde çocuklar her yerde kendini belli ediyor: ailede, okulda, sokakta, 
ıssız yerlerde, kırlarda bitki ve hayvanlar arasında, insanlar arasında... 
Böyle bir çocuğun psikolojisini izliyor ve onun yaşadıklarını (korku, 
sevinç, sevgi, oyun) büyük ustalıkla yansıtıyor. Necati Zekeriya ço-
cukla aile arasındaki sıcak ilişkileri çok güzel işliyor.  

İlk başta çocuk şairi olan Necati Zekeriya yazdığı hikâyelerinde 
de çocuk kalmayı bilmiştir. Kısacası doğuştan şair olan Necati Zekeri-
ya çocukları çok sevmiştir. Şiirlerle, hikâyelerle gönlünü çocuklara 
vermiştir. Ölümünden kısa bir süre önce yazdığı şiirlerinde şair sevgi, 
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umut, hayatın güzelliklerinden konuşuyor. Ömür boyu kitaba büyük 
değer veren Necati Zekeriya kitap okumanın ne kadar önemli olduğu-
nu vurgulayarak, dile özellikle kurallara uyarak doğru dürüst konuş-
manın biçilmez değerde olduğuna sürekli dikkat çekiyor.  

 
Son dileğinde şair çocuklara ve büyüklere “Sondeyiş” şiiri ile 

seslenmektedir: 
...Bir gün, öldüğüm zaman bir gün 
Mezarımı aramayın çimenlerde, çiçeklerde 
Bir gün, öldüğüm zaman bir gün 
Mezarımı aramayın istihkamlarda, menzillerde 
Bir gün, öldüğüm zaman bir gün 
Mezarımı arayın bir çocuk gülüşünde. (Sondeyiş) 

 
Sonuç 
Bir toplumun oluşması için o toplumu meydana getiren bireylerin 

tarih, kültür, dil gibi ortak özellikleri taşımaları, paylaşmaları gerekir. 
Kültür, bir toplumda meydana gelen değerler bütünüdür. İnsan yaşa-
mının her yönünde beliren değerler zamanla farklı yönlerde bütünleşe-
rek bir sistem olarak kültürü yansıtmaktadırlar. Her topluluk kültürünü 
dilin yardımıyla yeni kuşaklara taşır. Ninniler, türkü, tekerleme, mâni, 
bilmece, halk şarkıları çocuğun dil bilincinin oluşmasında, kültür oluş-
turmada da etkili ürünlerdir. Bu ürünler Türkçeyi, telaffuzunu ve me-
lodisini, sözcüklerini, söz sanatlarını, söyleyiş kalıplarını öğretirken 
aynı zamanda toplumsal iletişimi de sağlar. Bilmeceler, sayışmalar ve 
maniler ayrıca yaratıcı zekâ ve dil becerileri kazandırır. Çocuklarımı-
zın daha iyi konuşmasını, yazmasını istiyorsak, bu ürünlerin olumlu 
katkılarını göz önünde bulundurarak ailede, sosyal çevre ve okullarda 
halkımızın bu söz varlığını gündeme getirmeliyiz. Halk edebiyatı 
ürünleri ana dili eğitiminde, Türkçe’nin sağlıklı öğrenilmesinde önem-
li katkılarda bulunur. Ninniler, türküler, mâni, bilmece, tekerleme ve 
halk şarkıları çocukları anadilin söz varlığıyla tanıştırır. Bir dilin söz-
cükleri, deyimleri, söz kalıpları, dil estetiği, özdeyiş ve atasözleri bu 
halk edebiyatı ürünleriyle verilebilir. Dil eğitimi ayrıca bir kültür akta-
rımı olarak da çocuklarda dil bilinci ve ulus bilincini güçlendirir. Bu 
halk edebiyatı ürünlerinin çocukların büyüme ve gelişme evrelerine 
duygu düşünce yeterliliklerine, zevk ve alışkanlıklarına, düş dünyala-
rına göre sınıflandırılması, bilimsel yöntemlerle çocuk edebiyatı mal-
zemesi olarak kullanılması ise dil ve eğitimcilerine, eğitim bilimcilere, 
çocuk gelişimcilere ve psikologların ortak çalışmalarına bağlıdır.  

Çocukların sözcük dağarcıklarını arttırmak, dil gelişimlerini hız-
landırmak ve onların iyi bir okuyucu olmalarını sağlamak için çocuk 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

192  

umut, hayatın güzelliklerinden konuşuyor. Ömür boyu kitaba büyük 
değer veren Necati Zekeriya kitap okumanın ne kadar önemli olduğu-
nu vurgulayarak, dile özellikle kurallara uyarak doğru dürüst konuş-
manın biçilmez değerde olduğuna sürekli dikkat çekiyor.  

 
Son dileğinde şair çocuklara ve büyüklere “Sondeyiş” şiiri ile 

seslenmektedir: 
...Bir gün, öldüğüm zaman bir gün 
Mezarımı aramayın çimenlerde, çiçeklerde 
Bir gün, öldüğüm zaman bir gün 
Mezarımı aramayın istihkamlarda, menzillerde 
Bir gün, öldüğüm zaman bir gün 
Mezarımı arayın bir çocuk gülüşünde. (Sondeyiş) 

 
Sonuç 
Bir toplumun oluşması için o toplumu meydana getiren bireylerin 

tarih, kültür, dil gibi ortak özellikleri taşımaları, paylaşmaları gerekir. 
Kültür, bir toplumda meydana gelen değerler bütünüdür. İnsan yaşa-
mının her yönünde beliren değerler zamanla farklı yönlerde bütünleşe-
rek bir sistem olarak kültürü yansıtmaktadırlar. Her topluluk kültürünü 
dilin yardımıyla yeni kuşaklara taşır. Ninniler, türkü, tekerleme, mâni, 
bilmece, halk şarkıları çocuğun dil bilincinin oluşmasında, kültür oluş-
turmada da etkili ürünlerdir. Bu ürünler Türkçeyi, telaffuzunu ve me-
lodisini, sözcüklerini, söz sanatlarını, söyleyiş kalıplarını öğretirken 
aynı zamanda toplumsal iletişimi de sağlar. Bilmeceler, sayışmalar ve 
maniler ayrıca yaratıcı zekâ ve dil becerileri kazandırır. Çocuklarımı-
zın daha iyi konuşmasını, yazmasını istiyorsak, bu ürünlerin olumlu 
katkılarını göz önünde bulundurarak ailede, sosyal çevre ve okullarda 
halkımızın bu söz varlığını gündeme getirmeliyiz. Halk edebiyatı 
ürünleri ana dili eğitiminde, Türkçe’nin sağlıklı öğrenilmesinde önem-
li katkılarda bulunur. Ninniler, türküler, mâni, bilmece, tekerleme ve 
halk şarkıları çocukları anadilin söz varlığıyla tanıştırır. Bir dilin söz-
cükleri, deyimleri, söz kalıpları, dil estetiği, özdeyiş ve atasözleri bu 
halk edebiyatı ürünleriyle verilebilir. Dil eğitimi ayrıca bir kültür akta-
rımı olarak da çocuklarda dil bilinci ve ulus bilincini güçlendirir. Bu 
halk edebiyatı ürünlerinin çocukların büyüme ve gelişme evrelerine 
duygu düşünce yeterliliklerine, zevk ve alışkanlıklarına, düş dünyala-
rına göre sınıflandırılması, bilimsel yöntemlerle çocuk edebiyatı mal-
zemesi olarak kullanılması ise dil ve eğitimcilerine, eğitim bilimcilere, 
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edebiyatı ürünlerinden yararlanmak gerekmektedir. Bu ürünler, çocuk-
ların dil eğitimine katkıda bulunmakta, onların dil gelişimlerini pekiş-
tirmektedir. Kitap okuma zevki gelişen çocukların dil gelişimi daha 
hızlı olur. Çocuk kitaplarından çocuklarının ailesine, yurduna ve mil-
letine karşı bağlılık duygularının güçlendirilmesi beklenmelidir. Fakat 
bunun yanında kitapların doğasal ve evrensel boyutları da ihmal edil-
memelidir. 

İnsanda kimlik bilincinin oluşması vatan ve millet sevgisi gibi 
duygular kazandırmanın temeli çocukluk yaşlarında atılır. Çocukları-
mıza bir takım ithal kahramanlar kendi millî kahramanlarımızı bu tür 
çalışmalarla tanıtılabiliriz. Ortak Türk halk kültürü ürünlerinin oluş-
masında, şekillenmesinde geçmişten günümüze gelen tarihi ve kültürel 
miras belirleyicidir. Her geçen gün unutulmaya, kültür alışverişiyle 
gelenek dışı biçim almaya başlayan geleneği halkın belleğinden silin-
meden çocuk edebiyatı eserlerinde bir kültür varlığı olarak gelecek 
kuşaklara aktarılmalıdır. Kültür bakanlıkları ortak Türk kültürüne öz-
gü çocuk edebiyatı metinlerinin üretilmesine yönelik çalışmalar yap-
malıdır. Bugün birçok bilim adamı tarafından derlenen ortak Türk 
dünyası halk kültürü ürünleri tasnif edilerek bir ortak Türk dünyası 
halk kültürü ürünleri külliyatı oluşturulabilir. Televizyon yöneticileri 
ortak Türk kültürünü içeren filmlere gösterimde öncelik verirlerse ço-
cukların erken yaşta yabancı kültür etkisinden kurtulmalıdır. 
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ÖZET 

 
Osmanlı Devleti, 28 Haziran 1389 yılında I. Kosova Savaşı’nda 

zafer elde etmesine ve Sırplar, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmelerine 
rağmen Kosova’da Türkçe eğitimi ancak 1455 yılında, Fatih Sultan 
Mehmet zamanında, Kosova’nın kesin olarak fethedilmesiyle başla-
mıştır. Bu tarihten itibaren Kosova’da Osmanlı idari sistemi gelişerek 
bölgeye Müslüman Türkler yerleşmeye başlamıştır. Bu nedenle, Ko-
sova’da XV. yüzyılın ikinci yarısında bir yandan Osmanlı yönetim 
organları kurulurken diğer taraftan Türkçe eğitim veren kurumlar da 
kurulup gelişmiştir. 

XV. yüzyılın ortasında Kosova’da başlayan Türkçe eğitim, bu 
topraklardan Osmanlıların 1912 yılında Balkan Savaşları’ndan sonra 
çekilmesiyle tamamen devre dışı bırakılmıştır. Balkan Savaşları’ndan 
sonra 39 yıl verilen mücadeleler sonucunda tekrar Türk topluluğu 
kendi ana dilinde eğitim hakkını elde etmiştir. Verilen bu mücadele 
sonucu kazanılan haklar günümüze dek korunmaya çalışılmaktadır.  

Bu çalışmanın giriş bölümünde Kosova’da Osmanlı Devleti dö-
neminde Türkçe eğitimin kısaca öğretmen yetiştirilmesine değinildik-
ten sonra, tarih kaynaklarının  ve tarih yazımının taranması, Türkçe 
eğitim görülen okullarda çalışan öğretmenlerle yapılan temas ve araş-
tırmalarla ve bu konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalara dayanarak, 
Yugoslavya Krallığı döneminde (1912-1945), Yugoslavya Sosyalist 
Federal Cumhuriyeti döneminde (1945-1999), Kosova’da öğretmen  
kadrosundaki gelişmeleri, eğitime etki eden Türk-Müslümanların göç-
leri ve  devlet politikasını açıklamaya çalışacağız. 

 
Anahtar Kelimeler: Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, 

Kosova Özerk Bölgesi, Türkçe eğitim, öğretmen yetiştirme, göçler. 
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Kurultayı’nda bildiri olarak sunulmuştur. 
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Giriş 
Kosova’da Türkçe eğitim ve öğretim, köklü bir tarihî geleneğe 

sahiptir. Fatih Sultan Mehmet’in 1455 yılında Kosova’yı fethetmesiy-
le başlayan Türkçe eğitim, günümüze kadar beş dönemde incelenebi-
lir: 

 1. Osmanlı Dönemi (1455-1912) 
 2. Yugoslavya Krallığı Dönemi (1912-1945) 
 3. Yugoslavya Sosyalist Dönemi (1945-1999) 
 4. BMÖ’nün Geçici (UNMİK) ve Yerel Yönetim Organların Dö-

nemi (1999-2008) 
 5. Kosova Cumhuriyeti Dönemi (2008’den günümüze dek dola-

yısıyla Kosova’da Türkçe eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirilmesi 
de bu dönemlerde incelenebilir). 

 
Osmanlı Devleti’nde camiler, bir ibadet yeri olmanın yanında ay-

nı zamanda birer eğitim merkezi idiler. Kosova’da XV. yüzyılın ikinci 
yarısında camiler inşa edilmeye başlanmıştır, dolayısıyla daha XV. 
yüzyılın ikinci yarısında Kosova’da da Türkçe eğitimin yapıldığı ola-
sılığı fazladır. Osmanlı Devleti’nde, dolayısıyla Kosova’da da Tanzi-
mat Dönemi’ne (1455-1839) kadar Türkçe eğitim öğretim sıbyan 
mekteplerinde ve medreselerde gerçekleşiyordu. 

Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullara genel olarak “sıb-
yan mektebi” veya mahalle mektebi denilmekteydi. Mektep öğretmen-
lerine “muallim” deniliyordu. Muallimler genellikle o mahalle veya 
caminin imamı olurlar; imamların eşleri de kız öğrencilerine öğret-
menlik yaparlardı (Ergün, 2008: 1). Medreselere sıbyan mekteplerini 
bitirenler ya da en az o kadar özel bir öğrenim gören erkek öğrenciler 
girmekte idi. Alt düzeydeki medrese çıkışlılardan imam-hatiplik mes-
leğini seçenler, aynı zamanda bulundukları köy ve mahallenin ilköğre-
tim düzeyindeki öğretmeni de oluyorlardı. Yüksek medrese çıkışlıla-
rından medrese de öğretim üyesi (müderris) olmak isteyenler ise önce 
alt seviyedeki küçük medreselerden başlayarak, giderek üst düzeydeki 
büyük medreselerin müderrisliklerine kadar çıkarlardı (Ergün, 2008: 
3). Osmanlı Devleti’nde medreseler hem din adamlarını ve “sıbyan 
mektepleri muallimleri”ni ve medrese öğretim elemanlarını yetişme-
sinde hemen hemen tek kaynak idi. 

Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarından başlayarak çeşitli 
nedenlerden dolayı medreseler bozulmaya başladı. Öyle ki Osmanlı 
Devleti, XVIII. yüzyılın sonlarından başlayarak ilk önce askerî eği-
timde, 1839 yılında Tanzimat ilan edilmesiyle laik eğitim ve öğretim-
de de yenilikler yaptı.  Kosova’da 1869 yılından yani Maarif-i Umu-
miye Nizamnamesi çıkarıldıktan ve Kosova Vilayeti 1877 yılında teş-
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kil olunduktan sonra sıbyan ve medrese okullarından başka daha çok 
devlet eliyle modern ilkokul ve ortaokullar inşa edilmeye başlandı. 

XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlangıcında (1876-
1912) Kosova’da ilköğretimin okullarının ve dolayısıyla Türkçe oku-
yan öğrencilerin sayısı sürekli arttı. Öyle ki iptidai okul sayısı 1905-
1906 öğretim yılında Kosova’da usul-ü cedid üzere öğretim yapan 351 
erkek, 20 kız ve 129 karışık resmî iptidai; 24 erkek, 2 kız ve 31 karışık 
hususi iptidai okulu sayısına çıkmıştır (Kodoman, 1980: 146). 

Sultan Abdülhamit döneminde (1876-1909) “Rüştiye” denilen or-
ta eğitimin gelişimine de önem verilmiştir. 1906-1907 öğretim yılında 
Kosova Vilayeti’nde toplam 25 erkek ve 11 kız rüştiye okulu çalış-
makta idi (Çelebi ve Koro, 2012: 141).  

1905-1906 öğretim yılında Kosova’da 4 idadiye çalışmaktaydı 
(Kodoman, 1980). Kosova Vilayeti’nde Üsküp, Prizren, Priştine ve 
İpek’te idadiye okulları çalışıyordu (Recepagiç, 1977: 20). 

Okullara öğretmen yetiştirmek için ilk önce İstanbul’da “Dar-ül 
muallimin-i Rüşdi” açılmıştır. Daha sonra ise 1868 yılında ilkokul 
öğretmenleri yetiştirmek bir “Dar-ül muallimin-ı Sıbyan” kurulmuş-
tur.  

Kosova Vilayeti okullarına gereken öğretmen kadrosu yetiştirmek 
ve Kosova’da eğitimde yeni metotlar uygulanarak, eğitim modernize 
ettirilmesi için Osmanlı hükûmeti daha 1879 yılında bir öğretmen 
okulu açılması kararını almıştır (Sofuoğlu, 2006: 18). Bu karara daya-
narak Kosova Vilayeti’nin Priştine kentinde daha 1880 yılında Darül-
muallimin-i Sıbyan açılmıştır (Sofuoğlu, 2006: 18). Bu hususla ilgili 
bir irade-i saniyede, okulun gayesi “Kosova Vilayeti’ndeki hocalara 
yeni usulün öğretilmesi ve yeni hocalar yetiştirilmesi” şeklinde ifade 
edilmiştir. Buna göre Priştine Darulmuallimin-i Sıbyan’ına hem yeni 
öğretmen yetiştirmek hem de mevcut öğretmenlere kurs vermek gibi 
iki görev verilmiştir. Aynı vesikadan, Priştine’de uygulama okulu ola-
rak bir de numune iptidai okulu açıldığını, hatta Fatih İptidai Okulu 
öğretmenlerinden Hüseyin Efendi’nin buraya 750 kuruş maaşla tayin 
edildiği görülmektedir. Ayrıca Priştine Darulmuallimin-i Sıbyani 
“Mekatib-i Aliye”den sayıldığından, okulun maaş ve diğer masrafları-
nın karşılanması için maarif bütçesinden tahsisat ayrılmıştır (Çelebi ve 
Koro, 2012: 141; Kodoman, 1980: 233; Topsakal ve Koro: 2007). 

Kosova Vilayeti merkezi olan Üsküp’te Darülmuallim 1882’de 
açılmış olduğuna ve iptidailere öğretmen yetiştirmeye başladığını 
görmekteyiz (Akyüz, 2004: 228). 

1901 yılında Sadaretten Prizren’e giden bir yazı ile darülmuallim 
açılması emredilmiştir. 1905 yılında darülmuallimden mezun olanların 
atamaları yapılmaya başlanmıştır (Demir, 2010: 23). 1905-1906 yılla-
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rında Kosova Vilayeti’nde Üsküp, İştip ve Prizren kazalarında da da-
rülmuallim okulları bulunmaktaydı (Kodoman, 1980: 237). 1908’de 
Priştine’de bir darülmuallim mektebinin açık olduğu okul ile ilgili ya-
zışmalardan anlaşılmaktadır (Demir, 2010: 18). 

Demek oluyor ki Balkan Savaşı öncesinde Kosova Vilayeti’nin 
eğitim ihtiyaçları için öğretmen yetiştirmek amacıyla 4 darülmuallim 
okulu çalışmakta idi. Bu dört darülmuallim okulu Kosova Vilaye-
ti’nde çalışan iptidai, rüştiye, idadiye ve sanat okulları için öğretmen 
yetiştirmekte idi. 

Bu veriler Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer yerlerinde gibi Ko-
sova’da da 1869 Maarif-ü Umumiye Nizamnamesi’nin uygulanmasın-
dan sonra, özellikle XX. yüzyılın başlangıcında eğitim ve öğretim ni-
telik ve Avrupa’daki seviyeye ulaşamamasına rağmen nitelik bakı-
mında geliştiğinin açık bir göstergesidir. Ancak XX. yüzyılın başlan-
gıcında Kosova’da gelişen modern Türkçe eğitim, 1912 yılında I. Bal-
kan Savaşı ile sona erdirildi. 1912 yılında I. Balkan Savaşı’nda Balkan 
Devletlerinin ittifakı karşısında yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti 
Rumeli’yi kaybetti, böylece Kosova Sancak ve Makedonya’yı Sırbis-
tan Krallığı’na bırakmak zorunda kaldı. Bu yenilgi ile Kosova’da ya-
şamaya devam eden Türkler egemen durumdan millî azınlık durumu-
na düştüler ve kendi dilinde, Türkçe eğitim görme ve Türkçe eğitim 
için öğretmen yetiştirme hakkını kaybettiler. 

 
Yugoslavya Krallığı’nda Kosova’da Türkçe Eğitim  
 
XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başlangıcında emperya-

lizm döneminde, zayıf olan Osmanlı Devleti’nin Rumeli toprakları 
için büyük güçlerden Avusturya-Macaristan ve Rusya’dan başka, 
XIX. yüzyılın ilk yarısında özerkliklerini ve 1878’de, Berlin Kongresi 
ile bağımsızlıklarını kazanan dört Balkan devleti de (Yunanistan-
1829, Sırbistan Karadağ-1878 ve Bulgaristan-1908) ilgi göstermeye 
ve bu yönde genişlemeye arzu etmekteydiler. 

Balkan Savaşları’nda (1912-1913) dört Balkan devletinin Osman-
lı Devleti’ne karşı giriştiği savaş sonunda Osmanlı hemen hemen bü-
tün Rumeli’yi kaybetmiştir. Bu yeni sınırlara göre Balkanlardaki 
Türk-İslam unsurunun büyük çoğunluğu Osmanlı hâkimiyetinden çı-
kıp, diğer Balkan devletlerinin idaresine geçti. I. Balkan Savaşı’nda 
Kosova’nın büyük kısmını Sırbistan, batı kısmını ise Karadağ Krallığı 
işgal etmiştir. Balkan Savaşları sırasında müttefik Balkan Devletleri-
nin yaptıkları zulüm, işkence ve türlü baskılar yüzünden Rumeli’den 
dolayısıyla Kosova’dan da çok sayıda Türk-Müslüman, Osmanlı Dev-
leti’ne göç etme mecburiyetinde kalmışlardır. 
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Sırpların 5 Aralık 1912 tarihine kadar yalnız Kosova Vilayeti’nde 
20.000 insanı katlettiğini Avrupa yayın organları yazmaktadır. Priştine 
civarında da çoğunluğu Arnavut olmak üzere 5.000 kişi Sırplarca kat-
ledilmiştir. Bütün bunlara paralel olarak Karadağlılar da bazı Müslü-
man köylerini yakıp Arnavut ahalisine türlü zulümler yapmışlardır 
(Halaçoğlu,1995: 37). 

19 Şubat 1913 yılında “isyancıları bulmak” bahanesiyle Suva Re-
ka kazasının Nişor köyünde 42 yaşından büyük olan tüm erkekleri 
kadın ve çocukların gözleri önünde öldürdüler. Bu olaydan sonra 60 
evden teşkil olunan tüm köy yakıp yerle bir olmuştur. Bu bahaneyle 
Sırp askerleri 19 Mart-1 Nisan 1913 yılı arasında Prizren’in Kabaş 
köyünde 17, Korişa’da 8, Lubijda’da 1 ve Lutoglav’da l kişiyi öldür-
müşlerdir (Buxhovi, 2012: 121). 

Balkan Savaşları ve hemen sonra Kosova’da katliama uğrayan 
masum Türk-Müslüman halk kitlelerinin kesin sayısı bilinmemektedir. 
Rumeli’de Türk göçleri hususunda çeşitli araştırmalarda bulunan Bilal 
Şimşir’in tahminlerine göre bu sayı 200.000’den aşağı değildi (Hala-
çoğlu, 1995: 43). 

Balkan Savaşı esnasında gerçekleşen göçlerin en önemli nedenle-
rinden biri dinî baskılardır. Müslümanlara uygulanan çeşitli baskılarla 
din değiştirmeye zorlanmıştır. Böylece ülkelerini Müslümanlardan 
arındırmaya çalışmışlardır. 

Göçü teşvik eden en önemli sebeplerden biri de normal düzeydeki 
bir çiftçinin bile hayatını sürdürecek ekonomik şartların ortadan kaldı-
rılmasıdır. Balkanlı müttefiklerin ele geçirdikleri topraklardaki Müs-
lüman ve Türk nüfusu etnik arındırmaya tabi tutması için kullandığı 
taktiklerden biri, insanların evlerini, tarlalarını yakıp yıkma, ürün ve 
hayvanlarını gasp ederek her türlü mezalime ve zorluğa rağmen dire-
nen köylülere göç etmekten başka çıkar yol bırakmamasıydı. Ayrıca 
her şeye rağmen direnenler ise kasıtlı olarak konulan ağır vergileri 
ödeyemeyip yine hicret ediyorlardı. 

Göçe zorlanan Arnavutların (Müslüman ahalinin) yerine Sırbistan 
hükûmeti 20.000 Sırp ailesini, Karadağ ise 5.000 aileyi yerleştirmeye 
planlamıştı (H.H.K., 1997: 41-42). Balkan Savaşları sırasında ve sa-
vaştan sonra Kosova’dan Türk-Müslüman ahalinin Türkiye’ye göç 
etmesi konusunda çeşitli sayılar ve millî mensubiyetler verilmektedir. 

Balkan Savaşları’nda Kosova Vilayeti’nin çeşitli yerlerinden 
150.000 civarında Müslüman yurdunu bırakıp göç etmiştir 
(A.SH.SHQ, 2007: 428). Kosova tarihçisi Akif Bayrami, Yugoslav-
ya’nın Dış İşler Bakanlığının Devlet Arşivi kaynaklarına dayanarak 
1912 yılının Kasım ayından 1914 yılının temmuz ayına kadar 302.907 
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solosluğunun verdiği bilgilere göre yalnız 1912 yılının Kasım ayından 
1914 yılının Nisan ayına kadar Sırpların dedikleri “özgür bölgelerden” 
daha doğrusu Kosova, Sancak ve Makedonya’dan Selânik istikametiy-
le Türkiye’ye 240.000 Müslüman göç etmiştir. Bu göçmenlerin çoğu-
nu Arnavutlar teşkil ediyordu (A.SH.SHQ. 2007: 428). Noel Mal-
colm’a (1999: 317) göre Kosova’dan 120.000 kadar Arnavut ayrılmış-
tır ama bu muhtemelen şişirilmiş bir rakamdır. 

I. Balkan Savaşları’nın ardından Osmanlı İmparatorluğu Balkan 
Devletleri İttifakı’ndan yenilgiye uğrayınca, Rumeli’den dolayısıyla 
Kosova Vilayeti’nden çekilmek zorunda kalmıştı ve Sırbistan ege-
menliğinde kalan bu topraklar için 13 Mart 1914 tarihinde İstanbul’da 
Barış anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmada bu topraklarda kalan Türk-
ler için Türkçe ilkokul ve ortaokul kurumlarının devam etmesi yönün-
de hükümlerin yer almasına rağmen I. Dünya Savaşı ortamında Sırbis-
tan ve İki Dünya Savaşı arasında Yugoslavya Krallığı bu taahhütlere 
riayet etmemiş ve Müslüman halka anadilinde eğitim yapılmasını ya-
saklamakla, göçe zorlama politikaları izlemiştir. Öyle ki Osmanlı dö-
neminde çok sayıda eğitim kurumlarından yararlanabilme imkânına 
sahip bulunan Kosova Türkleri, Balkan Savaşı sonrasında, ulusal kim-
liklerinin yadsınmasıyla birlikte bütün sahip oldukları eğitim öğretim 
kurumlarından da birdenbire yoksun kalmışlardır. 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1 Aralık 1918 yılında Sırp, Hırvat ve 
Sloven (SHS) Krallığı teşkil olunmasıyla, bu devlete Kosova da dâhil 
oldu. SHS Krallığı devleti 1929 yılında Yugoslavya Krallığı ismini 
aldı. İki Dünya Savaşı arasında da (1919-1941) Yugoslavya Devle-
ti’nde, Kosova’da yaşayan ve çoğunluk olan Arnavutlardan başka 
Türklerin de anadilinde öğrenim görme hakkı yoktu. 1919-1941 yılları 
arasında Eski Yugoslavya döneminde Arnavut ve Türk öğrencileri 5 
yıllık ilkokul öğrenimi zorunlu idi. Arnavut ve Türk öğrenciler, ilk 
yılda ilkokula hazırlık sınıfına gitmek zorunda idi. Hazırlık sınıfında 
Sırpça dersinden başka, matematik ve din kültürü dersi okutuluyordu. 
Bir yıllık hazırlık okulunu bitirdikten sonra öğrenci dört yıllık ilko-
kulda öğrenim görebiliyordu. Eski Yugoslavya döneminde dört yıllık 
ilköğretim okullarına rağmen Sırp idaresi Arnavut ve Türk çocukları 
bu zorunlu ilkokulu bitirmesine ilgi göstermiyordu. Bundan dolayı 
Kosova’da liseye devam eden Arnavut ve Türk çocukların sayısı çok 
azdı. 

 İki Dünya Savaşı arasında Kosova’da anadilinde resmi okulların 
çalışmaması ile Arnavut ve Türk çocukları özel sıbyan mektepleri ve 
medreselerinde öğrenim görmek zorunda kalmışlardır. Bu mektep ve 
medreselerde öğretim, zamanın eğitim-öğretim istemlerini memnun 
edemiyordu. Bu okullarda eğitim evlerde ve cami yakınlarındaki bina-
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larda yapılıyordu. Mekteplerde dersler kitapsız ve müfredatsız gerçek-
leşiyordu. Bu okullarda Arap alfabesi ile İslam kültürü temel öğeleri 
hakkında bilgi ediniliyordu. Sıbyan mektebini bitiren öğrenciler öğre-
nimlerini Osmanlı döneminden kalma ve Kosova’nın hemen her bü-
yük şehrinde bulunan medreselerde devam ediyordu. Medreselerde 
derslere göre öğretim yapılıyordu. Medreseleri bitiren öğrenciler 
imam oluyorlardı. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında Kosova ahalisinin %84’ü 
okuma yazma bilmiyordu. 1939/40 istatistik verilerine göre İpek, Priz-
ren ve Priştine liselerinde 5221 öğrenci, çoğunluk Sırp ve Karadağlı 
öğrenciler öğrenim görüyordu. Bu sayıdan yalnız %2’si Sırp ve Kara-
dağlı değildi. Bu durum öğrenci sayılarıyla da tespit edilebilir. 
1940/41 öğretim yılında Kosova ilkokullarında 20.914 Sırp ve Kara-
dağlı ve 11.876 Arnavut öğrenci öğrenim görüyordu (Ukaj, 1983: 
219-223). Arnavut öğrencileri kapsamında çok az Türk öğrencileri de 
dâhil olmaktadır. 

İki Dünya Savaşı arasında 1 Aralık 1918’de ilan edilen Sırp, Hır-
vat ve Sloven Krallığı ve 1929’da ismini alan Yugoslavya Krallığı’nın 
Sancak, Makedonya ve Kosova’da uyguladığı Osmanlı feodal yapısını 
kaldırmayı hedefleyen “tarım reformu” sonucunda toprakları ellerin-
den alınarak göçe zorlanan köylülerin göçü olduğu söylenebilir. İkinci 
yoğun göç akımı 1931 yılında Yugoslavya Krallığı tarafından yayım-
lanan kolonizasyon ve tarım reformlarını öngören (Tarım Reformu ve 
Kolonizasyon Kanunu) başlıklı kanunla başlatılan uygulamaların 
uzantısı olmuştur.  Bu toprak reformuyla toprak elde eden topraksız 
14.000 aileden, sadece 4.000 Arnavut ailesi olmuştur (Baklacıoğlu, 
2010: 162-163; Ağanoğlu, 1912: 373; Malcolm, 1999: 339). Toprak 
reform ve kolonizasyon kanunu ile toprağı olmayan köylülere toprak 
vermek bahanesiyle bölgenin demografik yapısını değiştirme, Sırplaş-
tırma amaçlanmaktaydı. Öyle ki İki Dünya Savaşı arasında Yugoslav-
ya Krallığı devletinde Türk-Müslümanlara yapılan bu baskılardan ve 
silah toplama, askere alma politikaları, kaçak hareketleri yüzünden 
ahali devlet organları tarafından kötü muamele görmesi de göç neden-
lerinden biri olmuştur. 

Cevat Giray’a (1962) göre 1923-1940 yılları arasında Yugoslav-
ya’dan Türkiye’ye iskânlı ve serbest olarak 116.587 nüfus göç etmiş-
tir. Yugoslavya Dışişleri Bakanlığı yazışmaları ve istatistiklere göre 
Kosova’dan 1919-1940 yılları arasında 215.878 Arnavut, 27.884 Türk 
ve 12.582 Sancak Müslümanı Türkiye’ye göç etmiştir (İ.H.K.,1997: 
42: Baklacıoğlu, 2010: 330). 

İki Dünya savaşı arasında Yugoslavya Krallığı’nda nüfus sayımı 
1921 ve 1931 yılında yapılmıştır. 1921 yılında yapılan nüfus sayımın-
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da dini ve anadili mensubiyete dayalı sayım yapılmıştır. Bu sayıma 
göre anadiline dayanarak,  Kosova’da  27.915 Türk vardı. (1921 SHS 
Krallığı’nda sayım: İlievski, 2018:46). Anadili Türkçe olan Türk aha-
lisnin %89,98’i kentlerde: Priştine, Prizren, Mitroviça, Vıçitırn, Gilan, 
İpek ve Ferizovik’ta yaşamaktaydı.  Resmî kayıtlara göre Prizren’de 
yaşayan ahalinin %56’sı  (9.189) yani çoğunluğu teşkil ediyordu. Priş-
tine’de de durum aynı idi. Priştine’de yaşayan ahalinin %49,6 ya da 
7.189, Vıçitırn’da ise ahalinin %40,30 ya da 1.881 kişi anadili Türkçe 
olduğunu belirtilmişti. Mitroviça’da 3.287, Gilan’da 2.013, İpek’te 
1.261 ve Ferizovik’te 212 ahalinin anadili Türkçe olarak kayda geç-
miştir (İlievski, 2018: 46). 

Yugoslavya Krallığı’nda 1931 yılında yapılan nüfus sayımında da 
23.700 ahali anadili Türkçe olduğunu ifade etmiştir. Türk nüfusunun 
en çoğu Prizren kenti de dâhil olduğu Şardağı ilinde (9.145), sonra 
Priştine bulunduğu Graçaniça ilinde (6.353), Gilan (2.212), Vıçitırn 
(1.731), İpek (1.667). Mitroviça (1.307), Podrimle (900) anadili Türk-
çe olduğunu belirtmişlerdir (İlievski,2018:47). 

1921 ve 1931 yıllarında Yugoslavya Devleti’nde yapılan sayım-
larda anadili Türkçe olan ahalinin, Türklerin sayıları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 
1921 ve 1931’de  (Türk dili ahalinin) Türklerin sayıları 

 
 1921 1931 

İlin adı Toplam Türk % Toplam Türk % 
Vuçitırn 24.308  1.885 7.8 32.248 1.731 5,4 
Dreniça 19.450  8 / 21.347 16 / 
Mitroviça 26.379  3.287 12.5 30.788 1.307 4.2 
Gilan 70.030  2.761 3.9 91.037 2.212 2.4 
Graçaniça 43.291  7.493 17.3 57.858 6.354 10.9 
Lab 26.243  141 / 34.797 18 / 
Nerodimle 30.721  224 / 38.338 148 / 
Yakova 32.842  149 / 45.378 33 / 
İstog 14.317  19 / 25.918 74 / 
İpek 37.074  1.262 3.4 44.688 1667 3.7 
Gora 12.817  218 1.7 14.127 12 / 
Podgora 13.361  307 2.3 16.222 77 / 
Podrime 29.698  692 2.3 36.191 900 2.5 
Has 7.377   1 / / / / 
Şardağı 33.528  9.463 25.2 46.154 9.145 19.8 
Preşevo 37.517  800 2.1 44.905 966 2.2 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

204  

da dini ve anadili mensubiyete dayalı sayım yapılmıştır. Bu sayıma 
göre anadiline dayanarak,  Kosova’da  27.915 Türk vardı. (1921 SHS 
Krallığı’nda sayım: İlievski, 2018:46). Anadili Türkçe olan Türk aha-
lisnin %89,98’i kentlerde: Priştine, Prizren, Mitroviça, Vıçitırn, Gilan, 
İpek ve Ferizovik’ta yaşamaktaydı.  Resmî kayıtlara göre Prizren’de 
yaşayan ahalinin %56’sı  (9.189) yani çoğunluğu teşkil ediyordu. Priş-
tine’de de durum aynı idi. Priştine’de yaşayan ahalinin %49,6 ya da 
7.189, Vıçitırn’da ise ahalinin %40,30 ya da 1.881 kişi anadili Türkçe 
olduğunu belirtilmişti. Mitroviça’da 3.287, Gilan’da 2.013, İpek’te 
1.261 ve Ferizovik’te 212 ahalinin anadili Türkçe olarak kayda geç-
miştir (İlievski, 2018: 46). 

Yugoslavya Krallığı’nda 1931 yılında yapılan nüfus sayımında da 
23.700 ahali anadili Türkçe olduğunu ifade etmiştir. Türk nüfusunun 
en çoğu Prizren kenti de dâhil olduğu Şardağı ilinde (9.145), sonra 
Priştine bulunduğu Graçaniça ilinde (6.353), Gilan (2.212), Vıçitırn 
(1.731), İpek (1.667). Mitroviça (1.307), Podrimle (900) anadili Türk-
çe olduğunu belirtmişlerdir (İlievski,2018:47). 

1921 ve 1931 yıllarında Yugoslavya Devleti’nde yapılan sayım-
larda anadili Türkçe olan ahalinin, Türklerin sayıları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 
1921 ve 1931’de  (Türk dili ahalinin) Türklerin sayıları 

 
 1921 1931 

İlin adı Toplam Türk % Toplam Türk % 
Vuçitırn 24.308  1.885 7.8 32.248 1.731 5,4 
Dreniça 19.450  8 / 21.347 16 / 
Mitroviça 26.379  3.287 12.5 30.788 1.307 4.2 
Gilan 70.030  2.761 3.9 91.037 2.212 2.4 
Graçaniça 43.291  7.493 17.3 57.858 6.354 10.9 
Lab 26.243  141 / 34.797 18 / 
Nerodimle 30.721  224 / 38.338 148 / 
Yakova 32.842  149 / 45.378 33 / 
İstog 14.317  19 / 25.918 74 / 
İpek 37.074  1.262 3.4 44.688 1667 3.7 
Gora 12.817  218 1.7 14.127 12 / 
Podgora 13.361  307 2.3 16.222 77 / 
Podrime 29.698  692 2.3 36.191 900 2.5 
Has 7.377   1 / / / / 
Şardağı 33.528  9.463 25.2 46.154 9.145 19.8 
Preşevo 37.517  800 2.1 44.905 966 2.2 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 34  
 

 

205 

 
Kaynak: 1921 yılında nüfus sayımların sonuçları (Saraje-

vo,1932); Die Gliederung der Bevölkerung des ehemaligen Jugos-
lawien nach Muttersprache und Konfession nach den unveröffentlic-
hen Angaben der Zählungven 1931 (Wien, 1943). Akt. İlie vski, 2018: 
49-50. 

 
Yugoslavya devleti 11. Temmuz 1938’de Türkiye ile Güney Sır-

bistan’dan (Sancak, Kosova ve Makedonya) Müslümanların (Türk, 
Arnavut, Boşnak, Torbeşlerin) göçü için antlaşma yapmıştır. Bu kon-
vensiyona göre göçün 1 Temmuz 1939 başlaması ve 6 yıl içerisinde 
sırasıyla 4.000, 6.000, 3. ve 4. senenin her birinde 7.000’er, 5. ve 6. 
sene de her birinde 8.000 ailenin, toplam 40.000 ailenin, yaklaşık 
200.000 kişinin göç etmesi öngörülmüştür (Baklacıoğlu 2010: 159; 
Ağanoğlu, 2012: 376). İki devlet arasında yapılan bu göç antlaşması 
ile Türkiye “Türk soyundan olan veya Türk kültürüne bağlı bulunan 
kimselerin göçmen olarak kabul edinebileceği” kararlaştırılmıştır. An-
cak İkinci Dünya Savaşı ile uluslararası koşulların değişime uğraması 
bu göç projesi uygulanmaya konulmadı. 

1941-1945 döneminde Yugoslavya Krallığı’nı işgal eden Faşist 
güçleri Kosova’yı aralarında bölmüşlerdir.  İkinci Dünya Savaşı dö-
neminde Alman ve İtalyan işgal bölgelerinde Arnavut dilinde eğitim 
yapılmasına izin verilmiştir. Bulgar işgal bölgesinde ise yalnız Bulgar 
dilinde eğitim öğretim yapılıyordu. 

Buna göre 1912’den başlayarak 1945 yılına kadar, Kosova’da 
Türkçe eğitim öğretim yapılması yasaklanmakla birlikte, Türkçe eği-
time öğretmen yetiştirilmesi de sonlandırılmaktadır. 

 
Yugoslavya’nın Kosova Özerk Bölgesi’nde Türkçe Eğitime  

Öğretmen Yetiştirme (1945 -1999) 
 

1941 – 1945 dört yıllık Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, faşist işgalci-
lerinden kurtulan Yugoslavya’da 29 Kasım 1945’te Yugoslavya Fede-
ratif Halk Cumhuriyeti (YFHC) adında yeni bir devlet kurulmuştur. 31 
Ocak 1946 yılında kabul edilen anayasa ile YFHC federal bir devleti 
oldu. Daha sonra (1963) Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 
adını alan bu devlet Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, 
Makedonya, Sırbistan Cumhuriyeti’nden ve bu cumhuriyette bulunan 
Voyvodina ve Kosova özerk bölgesinden teşkil oluyordu. Anayasaya 
göre Yugoslavya bir federatif ve parlamenter ve demokrasi devleti idi. 
Gerçekte ise bu devlet merkezi ve bir partinin Yugoslavya Komünist 
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Partisi’nin diktatörlüğündeki devleti idi. Bu anayasa iktidarda bulunan 
tek partinin, Komünist Partisi’nin yönetimini garantilemişti. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni kurulacak olan devlette, bü-
tün ulus ve halklara olduğu gibi Kosova Türkleri de eşit haklara sahip 
olacaklarını umuyorlardı. Ancak, Yugoslavya Sosyalist Federasyonu 
Devleti’nde 1945-1951 yılına kadar Kosova Özerk Bölgesi’nde ve 
Batı Makedonya’da (Arnavutların çoğunluk olduğu yerleşim yerlerde) 
yaşayan Türklerin millî hakları tanınmadı, dolayısıyla Türkçe eğitim 
ve öğretim de yapılmadı. Türklerin millî hakları tanınmamasını “So-
ğuk Savaş” döneminde Yugoslavya’nın içteki ve uluslararası ilişkile-
rin durumunda aramak gerekir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yu-
goslavya’da sosyalizm düzeni kurulduğu için hükûmet SSCB., Doğu 
Bloku ülkeleri ve bilhassa komşu olan Arnavutluk ve Bulgaristan’la 
sıkı iktisadi ve siyasi ilişkilerini süratle geliştirdi. Savaştan sonra Yu-
goslavya, Arnavutluk ve Bulgaristan devlet yöneticileri yapmış olduk-
ları sıkça görüşmelerde bir Balkan Federasyonu kurmak fikrinde dur-
muşlardır. 

Tito, Arnavut sorununu esasen Arnavutluk’la birleşme yoluyla, 
bir federal birlik oluşturmakla çözmeye çalışmıştır (Baklacıoğlu, 
2010: 202). Yugoslavya’nın bu hesapları etkisinden dolayı da Kosova 
ve Batı Makedonya’daki Türklerin millî hakları tanınmamıştır. Buna 
paralel olarak 1946 yılında çıkarılan yeni “Soyadı Kanunu” zorla 
“asimilasyona” dayalı Arnavutlaştırma çabalarını teşkil etmektedir. 
Bu kanunla, Türklerin daha önce “oviç” Sırpçaya ve Sırp “etnik” gru-
buna uyarlanmış olan soyadları, bu defa “i” eki sayesinde Arnavutça-
ya ve Arnavut “etnik” grubuna uyarlanmıştır (Çavuşoğlu, 2006: 121). 
Öyle ki 1948 yılında Yeni Yugoslavya’da yapılan ilk sayımlarda, Ko-
sova’da 1315 Türk olarak millî mensubiyetini göstermiştir. 

İki Dünya Savaşı arasında yapılan sayımlara göre 1948 yılı nüfus 
sayımlarında Prizren’de 35, Priştine’de 65, Mitroviça’da 50, Gilan’da 
296, İpek’te 3, Türk olarak kaydolmuştur (İlievski, 2018: 48).  

Ancak 1948 yılında patlak veren İnformbiro (Tito – Stalin) çatış-
ması ardından, Doğu Bloku’na dâhil olan bütün diğer ülkeler gibi Ar-
navutluk da her alanda Yugoslavya ile ilişkilerini dondurmuştur.  Bu 
gelişmeler sırasında Yugoslavya parti ve devlet Türklerle ilgili politi-
kasını değiştirmiştir.  Bu değişme ile 1951 yılından başlayarak Kosova 
ve Batı Makedonya’da Türklerin millî varlığı tanınmıştır.  

1950/51 öğretim yılının bitimine üç ay kala, 20 Mart 1951 tari-
hinde düzenlenen Üçüncü dönem Bölge Halk Kurulu’nun ikinci sıralı 
oturumunda: Kosova ve Metohiya bölgesinde Türk azınlığı için gerek-
tiği tüm yerlerde Türk dilinde derslerin görüleceği okullar açılması 
kararı alınmıştır (Recepoğlu, 1996: 7). 1951/52 öğretim yılında Koso-
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va’nın altı kentinde ve iki köyünde  (Prizren, Priştine, Mitroviça, Vıçi-
tırn, Gilan ve İpek kentleri ve Mamuşa ve Dobırçan köyleri) Türk il-
kokulları açıldı. 

1951 yılında Türkçe öğretim yapılmaya başladığı sırada hemen 
hiçbir öğretmen gereken kalifiyeye sahip değildi, yani gereken okul ya 
da üniversite mezunu değildi. Çoğu dört yıllık olan ilkokul mezunları 
idi. Kosova’nın altı kent ve iki köyünde Türkçe yapılacak olan eğitime 
öğretmen yetiştirmek amacıyla 1951 yılının yaz aylarında Üsküp’ün 
“Nikola Karev” öğretmen okulunda öğretmen kursları düzenlendi. Bu 
öğretmen kursuna Prizren’den 29, Priştine’den 13, Kosova Mitrovi-
ça’dan 8, Gilan’dan 8, İpek’ten 5, Vuçitırn’dan 5, Dobırçan’dan 2 öğ-
retmen adayı kursa katılmıştır. (Lika, 1999: 235). Öğretmenler adayı 
için 1952/53 öğretim yılının yaz ayında Priştine’de, bir yıl sonra ise 
Prizren’de öğretmen kursları düzenlendi. 

1952/53 öğretim yılında Üsküp’teki “Nikola Karev” öğretmen 
okuluna Kosova’da 5 öğrenci kaydını yaptırmıştır. Bu öğretmen oku-
luna kaydını yaptıran Kosovalı 5 öğrenciden 1955/56 öğretim yılında 
2 öğrenci mezun olmuştur (Lika, 1999: 236). Türkçe dersi için öğret-
men yetiştirmek amacıyla Prizren “Cevdet Doda” Yüksek Pedagoji 
Okulunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır. Aynı öğretim 
yılında Prizren “Dimitriye Tusoviç” öğretmen okulunda Türk ve Sırp 
ve Boşnak öğrencilerinden oluşan, karma bir sınıf açılmıştır. 1963/64 
öğretim yılında ise Prizren öğretmen okulunda Türk öğrencilerinden 
oluşan bir sınıf çalışmaya başlamıştır. 

1964/65 öğretim yılına kadar Prizren’ de çalışan  “Cevdet Doda” 
Yüksek Pedagoji Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 9 öğrenci 
mezun olmuştur. (YPO 25 Çalışma Yılı, 2003: 14). Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü 1966 yılında Priştine Yüksek Pedagoji Okuluna taşınır 
ve burada 1973 yılına kadar Türkçe dersi için öğretmen yetiştirmeye 
devam eder (Bırvenik, 2003: 13). 

Prizren “Dimitriye Tusoviç” okulunda 1962-1971 yılları döne-
minde Türkçe eğitim için kaydını yaptıran 157 öğrenciden 90 öğrenci 
mezun olup çoğunluğu ilkokul öğretmen olarak okullarımızda çalış-
mışlardır (Prizren Belediye Arşivi, 1962-1971 öğretim yılları ana def-
terleri). 

Tüm bu girişimlere rağmen XX. yüzyılın 60’lı yıllarında öğret-
men kadrosu memnun edici bir seviyeye ulaşamamıştır. Bu dönemde 
Eğitim Sekreterliği’nin raporuna göre Kosova’da Türkçe eğitim yapıl-
dığı ilkokulların birinci kademesinde (sınıf öğretimi kademesi) çalışan 
öğretmenlerinin çoğu gereken kalifiyeye sahip idi, yani vasıflı idi.  
Buna karşın ilköğretimin ikinci kademesinde (branş eğitiminde) öğ-
retmenlerin çoğu kalifiyesizdi, yani vasıflı değillerdi. Bu kademede 
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çalışan 37 öğretmenden dört öğretmenin Yüksek Pedagoji Okulu, 28 
öğretmen, öğretmen okulu mezunu ve 1 öğretmen felsefe fakültesi 
öğrencisi idi. Prizren lisesinde Türkçe dersi hariç, çoğunlukla öğret-
men okulundan mezun olan öğretmenler ders vermektedir. Gilan 
“Musa Zaymi” ilköğretim okulunda 3 sene öğretmen okulu eğitimi 
olan bir öğretmen Türkçe dersini vermektedir.  Lise ve mesleki lise-
lerde çoğunlukla Türkçe öğretmen yokluğundan dolayı Sırpça dersler 
yapılıyordu. Priştine “İvo Lola Ribar” lisesinde iki üniversite mezunu 
ve birkaç Yüksek Pedagoji Okulu mezunu olan öğretmenler biyoloji, 
kimya, fizik, tarih, matematik ve coğrafya derslerini Türkçe yapıyor-
lardı. Prizren lisesi ve öğretmen okulunda da birtakım dersler Türkçe 
yapılıyordu (Bölge Eğitim Sekreterliği, 1964: 5-6). 

Yugoslavya’nın Kosova Özerk Bölgesi’nde Türkçe öğretmen so-
rununun çözülmemesi, Türklere millî haklar tanınmakla birlikte he-
men baskıların yapılması ve bu baskılardan dolayı 1952-1967 yılları 
arasında Müslüman ahali (Türk, Arnavut, Boşnak) kitlesel göçe zor-
lanmasıyla nüfusta ve öğrenci sayılarında bir düşüş kaydedilmiştir. 
Türk kaynaklarına göre bu dönemde Yugoslavya’dan 175.392 kişilik 
45.338 aile Türkiye’ye göç etmiştir (Giray, 1962: 8; Çavuşoğlu, 2006: 
127). Baklacıoğlu, Köy İşleri Bakanlığı verilerine göre 1952-1970 
yılları arasında Yugoslavya’dan 175.503 kişi göç etmiştir (Baklacıoğ-
lu 2010: 197). Arnavut tarihçileri Payazit Nuşi, Hukşin Hoti, Hakif 
Bayram’a göre 1950 – 1970 yılları arasında Türkiye’ye 400.000 fazla 
Arnavut göç etmiştir (Gjeçovi ve diğerleri, 2008: 348). Baklacıoğ-
lu’nun (2010: 192) aktardığına göre Hakif Bayrama 1952-1967 yılları 
arasında 450.821 Arnavut göç etmiştir. Diğer bir kaynağa göre belirt-
tiğimiz dönem içerisinde Yugoslavya’dan Arnavutlar 452.371 kişi göç 
ettiği belirtilmektedir (Priştine Tarih Enstitüsü, 1997: 66). Arnavut 
tarihçilerin vermiş oldukları bu göç sayıları abartılmış olarak görülebi-
lir ancak göçe yalnız Arnavutların değil; Müslüman Türklerin, Boş-
nakların, Goralıların ve Torbeşlerin de dâhil olduğunu hesap etmemiz 
lazımdır. Türkiye’ye yapılan bu zoraki göçlerle Yugoslavya devleti 
Türklerin sayısı azalmasına dolayısıyla Türkçe eğitimin gelişmesini 
engellemiştir. 

XX. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’ye göçler, Kosova’da birta-
kım muhafazakâr güçler tarafından Türk varlığı tanınmaması, asimi-
lasyon süreci, Türkçe öğretmen kadrosunun, kitap ve ders araç-
gereçlerin yeterli olmaması Türk nüfusunun ve bununla birlikte Türk-
çe eğitim gören öğrenci sayısının düşmesine neden olmuştur. Bu 
olumsuz nedenlerden dolayı 1966 yılında İpek’te, 1970’li yıllarda Gi-
lan, Vıçitırn ve Mitroviça’da ilkokul ve liselerde öğrenci yetersizli-
ğinden dolayı çalışmaya son verilmiştir. 1980’li yıllarda İpek hariç, 
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Mitroviça, Vıçitırn’da ilkokul, Gilan’da ise ilkokul ve lise daha az sa-
yıda olsa, yeniden çalışmaya başlamıştır. 

Belirttiğimiz nedenlerden dolayı Türklerin Kosova’da nüfus sayı-
sı sürekli değişip azalmıştır. Öyle ki 1948 yılı sayımlarında Kosova’da 
Türklerin nüfusu 1.320 iken, 1953’te 34.590, 1961’de 25.764, 1971’de 
12.244, 1981’de 12.513, 1991’de 10.445 idi (Koro, 2011: 16).  Koso-
va Cumhuriyeti’nde Avrupa ve dünya gözlemcileri yardımı ve önünde 
yapıldığı sayımlarda Kosova’da toplam 1.739.825 nüfustan 18.737 ya 
da toplam nüfusun %1.08 Türk olduğuna ifade etmişlerdir (Koro ve 
diğerleri, 2017: 10). 

1973 yılında Priştine Yüksek Pedagoji Okulunda Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü kapatıldıktan sonra, aynı yılda Priştine Üniversite-
si’nde Şarkiyat bölümü açıldı. Bu bölümde dersler Sırpça ve Arnavut-
ça yapılmakta idi. Bundan dolayı Türk öğrencileri Şarkiyat bölümüne 
kaydını yaptırmak için çok az ilgi gösteriyordu. Kosova Türk toplumu 
istekleri doğrultusunda 1988/89 öğretim yılında Priştine Üniversitesi’ 
nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı. Bu bölümden 1999/2000 
yılları döneminde 174 öğrenci kaydını yaptırmıştır (Safçı, 2004: 21). 
Priştine Üniversitesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümünde 1992-2000 
yılları döneminde 33 öğrenci mezun olmuştur (Sulçevsi, 2018: 30). 

1989/90 öğretim yılında Prizren “Cevdet Doda” Yüksek Pedagoji 
Okulu’nda Sınıf Öğretmen Bölümü açılmıştır. Bu bölümde dersler 
Türkçe (Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe dersi metodolojisi) ve Sırpça 
yapılmakta idi. Prizren Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 1989/90 öğretim 
yılında 34 öğrenci, 1990/91 öğretim yılında I. sınıfa 15, II. sınıfa 13 
öğrenci ve 1991/92 öğretim yılında I. sınıfa 16 ve II. sınıfa 13 öğrenci 
kaydını yaptırmıştır.1992/93 öğretim yılında Prizren’de Öğretmenlik 
Fakültesi açılmakla Yüksek Pedagoji Okulu kapatılmıştır. Bu Yüksek 
Pedagoji Okulu’nda 3 yıl süren eğitimden Türkçe eğitimin sınıf eğiti-
mi kademesinde ders verecek olan bir bölüm öğretmenler yetişmiştir. 

XX. yüzyılın son on yılında Kosova’nın beş kentinde (Prizren, 
Priştine, Gilan, Mitroviça ve Vıçitırın’da ilköğretimde 95 sınıfta 2013 
ve ortaöğretimde (lise ve mesleki liselerde) 23 sınıfa 430 öğrenci 
Türkçe öğrenim görmüştür. 1991/92 öğretim yılında Kosova’da Türk-
çe ilköğretim okullarında 121 öğretmen çalışmakta idi. Bu öğretmen-
lerden 93’ü ya da %77,40 vasıflı, 28 öğretmen ise vasıfsız idi. Aynı 
öğretim yılında ortaokullarda çalışmakta olan 44 öğretmenden 29’u ya 
da %65,90’ı vasıflı, yani üniversite mezunu 15 ise vasıfsız idi (Kosova 
ve Metohiya Özerk Bölgesi Bölge Kültür ve Eğitim Sekreterliği, 
1991: 2). 

XX. yüzyılın ikinci yarısında Yugoslavya Sosyalist Federasyonun 
Kosova Özerk Bölgesi’nde Türkçe eğitime öğretmen yetiştirme için 
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sunduğumuz bu veriler devletin yalnız Türkçe dersi ve sınıf eğitimi 
için öğretmen yetiştirmeye gayret ettiğini göstermektedir. 

Belirtmek gerekir ki bu dönemde bir grup Türk gençleri Priştine 
Üniversitesinin farklı bölümlerinde Sırpça öğrenim görerek Kosova 
Türkçe eğitimine öğretmenler de yetişmiştir.  Ancak devletin Türkçe 
eğitimin kadro yetiştirmesine büyük önem vermediğinden Türklerin 
ve Müslümanların özellikle 1953-1966 yılları döneminde göçleri, 
Türklerin dolayısıyla Türk öğrenci sayısının azalışı, Yugoslavya Tür-
kiye arasında eğitim alanında iş birliği geliştirilmemesi, öğretmen 
kadrosu sorunu gereken düzeyde ve kalitede çözülememiştir. 

 
Sonuç 
Kosova’da Türkçe eğitim, dolayısıyla Türkçe eğitime öğretmen 

yetiştirme 1455 yılında Fatih Sultan II. Mehmet bu ülkeyi kesin olarak 
fethetmekle başlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde (1455-1912), 
imparatorluğun diğer bölgelerinde gibi Kosova’da yapılan Türkçe eği-
time ilk önce medreselerde, XIX yüzyılın ikinci yarısında ve XX. 
yüzyılın başlangıcında Darülmuallim okullarında öğretmen yetiştirili-
yordu.  

XX. yüzyılın başlangıcında Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğre-
tim nitelik ve nicelik bakımından gelişmiş bir durumdaydı. Ancak, 
XX. yüzyılın başlangıcında Kosova’da gelişen modern Türkçe eğitim 
1912 yılında I. Balkan Savaşı ile sona erdirildi. 1912 yılında I. Balkan 
Savaşı’nda Balkan devletlerinin ittifakı karşısında yenilgiye uğrayan 
Osmanlı Devleti Rumeli’yi kaybetti, böylece diğer yerlerden başka,  
Kosova’yı da Sırbistan Krallığı’na bırakmak zorunda kaldı. Bu yenilgi 
ile Kosova’da yaşamaya devam eden Türkler egemen durumdan millî 
azınlık durumuna düştüler ve kendi dilinde, Türkçe eğitim görme ve 
Türkçe eğitimi için öğretmen yetiştirme hakkını kaybettiler.  

Kosova Türkleri, Sırbistan Krallığı ve Yugoslavya Krallığı dö-
neminde (1912 -1945) ve Yugoslavya Sosyalist Federasyonu kurulu-
şunun başlangıç yıllarında (1945-1951) millî varlığı tanınması, anadi-
linde eğitim yapılması, Türkçe eğitime öğretmen yetiştirme ve diğer 
millî siyasi ve kültür haklar kazanılması için sürekli mücadele yapmış-
tır.  

Kosova Türkleri 39 yıl mücadele verdikten sonra 1951 yılında 
Türk millî varlığı tanınmasıyla birlikte, Kosova’da Türkçe eğitim ve 
öğretmen yetiştirilme başlanmıştır. Yugoslavya Sosyalist Federasyo-
nun Kosova Özerk Bölgesi’nde 1951-1999 yılları döneminde Türki-
ye’ye göçler, Kosova’da birtakım muhafazakâr güçler tarafından Türk 
varlığının tanınmaması, asimilasyon, Türkçe öğretmen kadrosunun 
yetiştirilmesine gereken önem verilmemesi, kitap ve ders araç-
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gereçlerinnin yeterli olmaması, Yugoslavya ve Türkiye devletleri ara-
sında siyasi, kültür, eğitim ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilme-
mesi, Türk nüfusunun ve bununla birlikte Türkçe eğitim gören öğrenci 
sayısının düşmesine neden olmuştur.  

Kosova’da Türkçe yapılan eğitim öğretim için öğretmen yetişti-
rilmesine XXI. yüzyılın başlangıcında Kosova ve Türkiye Cumhuriye-
ti arasında gelişen eğitim alanında ilişkiler yardım etmiştir. Daha 1992 
yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde başlayan “Büyük Öğrenci” projesi 
sayesinde Kosova öğrencileri Türkiye üniversitelerinde yüksek öğre-
nimlerini görmeye başladılar. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde 
ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimini bitirdikten sonra 
büyük bir kısmı Kosova’ya dönüp Kosova Türkçe eğitiminde çalış-
maya başladılar. Örneğin XX. yüzyılın sonunda Kosova Türkçe eğitim 
kurumlarında Türkiye üniversiteleri mezunlarından çok az sayıda öğ-
retmen çalışırken 2016 yılında Kosova üniversitesi öncesi Türkçe eği-
timinde çalışan 193 öğretmenden 50 öğretmen Türkiye üniversiteleri 
lisans ve yüksek lisans mezunlarıdır. Türkiye üniversitelerinde mezun 
olan öğretmenler Kosova’ya dönüp çalışmaya başlamakla Türkçe eği-
timin kalitesini de artırmıştır. Bugün de Kosova’da Prizren Üniversi-
tesinin Eğitim Fakültesinde Türkçe Anaokulu ve Sınıf Öğretmenliği 
bölümü ve Priştine Üniversitesinin Filoloji Fakültesinde Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü vardır. Bu iki Kosova Üniversitesinde anaokulu, 
sınıf öğretmenleri ve Türkçe dersi için öğretmen yetiştirilmektedir. 

Bu nedenlerden dolayı Kosova’da Türkçe eğitimi için: 
- Anaokulu, sınıf ve Türkçe dersi öğretmenleri hariç, diğer 

dersler için Türkiye üniversitelerinde öğretmen yetiştirilmesi-
ne devam edilmesi, 

- Kosova Türkçe öğretmenleri dünyadaki eğitim gelişmelerine 
ayak uydurmaları ve çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ba-
şarılı uygulaması için hizmet içi eğitimleri Kosova ve Türkiye 
uzmanları tarafından düzenlenmesi, 

- 20 Mayıs 2010 yılında Kosova ve Türkiye Eğitim Bakanlığı 
arasında Eğitim İş birliği protokolü (Protokolün 3. Maddesi 
gereğince: Tarafların Kosova’da Türkçe’nin eğitim ve öğre-
timde yaygınlaşmasını desteklemeleri, Türk tarafının, bu 
amaçla imkânlar çerçevesinde Kosova Cumhuriyeti’ne öğret-
men, kitap ve eğitim materyali desteği sağlanması kararlaştı-
rılmıştır) uygulanması. 

- Üniversite öncesi eğitimde Türkçe, tarih, müzik ve resim ders-
leriyle ilgili ders kitaplarının Kosova ve Türkiye uzmanlarının 
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iş birliğiyle hazırlanması; diğer dersler içinde Türkiye ve Ko-
sova dil uzmanları (Arnavutça ve Türkçe) ortaklaşa çalışmala-
rıyla ilgili ders kitaplarının tercüme edilmesi suretiyle yayım-
lanması gerekmektedir. 
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GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZDE VE ÂŞIKLARIN  
DİLİNDE NAZAR 

 
Mehmet YARDIMCI* 

 
                             “Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.” 

Hz. Muhammed 
 

Halk arasında yaygın bir biçimde görülen inançlardan biri olan 
nazar ya da nazar değmesi, bakışla gönderilen olumsuz enerjinin canlı 
ve cansız varlıklar üzerinde hastalık, kaza vb. durumlara neden olması 
hâlidir. Nazar, Türk kültüründe ve inançlarında nesiller boyu önemli 
bir olgu niteliği taşımıştır. Nazar inancı, kimileri tarafından hurafe 
olarak algılansa da oldukça yaygın bir inanıştır. 

Belli bir özelliği ile öne çıkan kimi insanlara, özellikle de küçük 
çocuklara, güzel görünümlü besili hayvanlara, yeni arabalara, hatta 
özenle yapılmış gösterişli ev eşyalarına zarar veren; bakışlardan fırla-
yan, çarpıcı, etkileyici hatta öldürücü güç olarak yorumlanan nazar, 
kaynağı tarihin derinliklerine kadar uzanan bir halk inancıdır. Nazarın 
insanoğlundan kaynaklanan bir kara iye olduğu inancı tüm Anado-
lu’da mevcuttur. Nazar inancının ardındaki gücün bakışın ruhla bütün-
leşmesi olduğu düşünülür. 

Nazar, insanlardaki beyin gücünün bir noktaya odaklanmasıyla 
oluşan bir enerji yoğunlaşmasıdır. Bu enerji, genellikle çok yakın me-
safeleri etkileyebilirken bazen de uzaklardaki birini hedefine alıp ona 
zarar verebilir. Nazar, eşyaları kırıp dökebilirken koca bir arabayı, bir 
kamyonu kazaya uğratıp hurdaya çevirebilecek güçtedir.  

Nazar değmesi ile ilgili olarak kabul gören görüşlerin başında 
gözdeki yansıma gelir. Eğer karşınızdaki birinin gözlerine dikkatle 
bakarsanız gözlerinde kendi görüntünüzün yansıdığını görebilirsiniz.  

Eski insanlar sudan yansıyan görüntülerinin kendi ruhları oldu-
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dan bu inanç, bir bakışla yaşayan şeyleri de kurutabilme yönünde ge-
lişmiştir. Örneğin, nazar değen çocukların ishal olup vücutlarının sıvı 
kaybetmesi, annelerin ve süt veren hayvanların sütlerinin Kesilmesi, 
meyve ağaçlarının kuruması vb. görüldüğü gibi bunların hepsinde de 
sıvı kaybı ve kuruma vardır. 

İnsanlar arasında kem gözlü lakabıyla anılanları duymuşuzdur. 
Kem gözlü bir kişinin yeni alınan bir arabaya çok dikkatli bakmasın-
dan birkaç saat sonra arabanın kaza yaptığını duymuş ya da görmüş-
sünüzdür. Nazar, korkunç bir silah gibidir. Bu silah için ruhsat almaya 
gerek olmadığı gibi nazar adlı bu silahla işlenen hiçbir suçun cezası da 
yoktur. 

Dünyanın bütün topluluklarında yaygın olarak görülen nazar 
inancının kökeni, Neolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Eski çağların 
kalıntıları arasında çeşitli şekillerde yapılmış nazarlıkların bulunduğu 
bilinmektedir.  

Taşıyana iyilik getirmek, onu dış etkilerin zararından korumak 
için kullanılan nazarlıklar, Arapça hamalet sözünden bozularak alın-
mış ve etnolojide amulet adıyla yer almıştır. 

Hiç kimse, içinde bulunduğu kültürden bağımsız davranamaz. 
İnanç da yarattığı kültürün bir parçası olup kişilerin günlük yaşamını, 
davranışlarını etkileyen ve başkalarından öğrenme yoluyla kazanılan 
düşüncelerdir.  İnanç, doğa olaylarının nedenini tam bilmemekten do-
ğan özel bir yorumdur. Bu nedenle toplumun her kesiminde nazar ol-
gusu, yaygın olan inançlar arasında görülür.  

Başta insan olmak üzere, bütün canlı yaratıklarla bunların dışında 
kalan maddi manevi büyük ya da küçük her türlü değere herhangi bir 
kimsenin ihtiras ve hasetle tutuşmuş olarak daha doğrusu kin, nefret 
ve kıskançlıkla bakmasından doğan kötü sonuçların hepsine birden 
nazar değme denir.  

Kur’an-ı Kerim’de,  Hz. Yusuf kıssası anlatılırken Hz. Yakup’un 
oğullarını Mısır’a gönderdiği sırada “Oğullarım, şehre hepiniz bir ka-
pıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin ki size nazar değmesin.” 
biçiminde geçen nazar sözünün aslı Arapçadır. Türkçeye asıl anlamın-
dan farklı biçimde geçmiş ve Türkçede göz değmesi karşılığı olarak 
nazar değmesi, nazara gelme, nefesi dokunma, kem göz, kem nazar 
biçimlerinde kullanılmıştır.   

Yunanların matımsa dedikleri ve İslam ülkelerinde de yaygın 
olan nazar inancına Araplar elayn  (göz ya da isabet),  İranlılar bed 
nezer (kötü göz),  Hintliler sihir adını vermişlerdir. Bu çarpıcı gücün 
Türkiye’deki adları  “nazar, göz, göz değmesi, göze gelme, pis göz, 
kötü göz, kem göz”dür (Örnek 2000: 167). 

Diğer Türk yurtlarında ise nazarın hepsi aynı anlama gelmek üze-
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re şu sözlerle ifade edilmiştir:  
Azerbaycan Türkçesinde : Bäd näzär, göz däymäk, näzär däymäk 
Başkurt Türkçesinde : Küz tiyiv 
Kazak Türkçesinde  : Köz tiyüv, köz ötüv 
Kırgız Türkçesinde  : Nazar tüşüü, köz tiyü 
Özbek Türkçesinde  : Köz tegiş, köz teğdi, köz tegmåk 
Tatar Türkçesinde  : Küz tiyü  
Türkmen Türkçesinde : Göz değmek 
Uygur Türkçesinde              : Köz tägmäk 
 
Nazar, bakışlarında zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellik-

leriyle bir kişiye, bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üze-
rinde hastalık, sakatlık, hatta ölüm; nesne üzerinde sakatlanma, kırıl-
ma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi şeklinde açıklanmakta-
dır (Boratav 1997: 103-104). Nazar, kalp nazarı, göz nazarı ve dil na-
zarı olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu bağlamda gözle (bakmakla), dil-
le (söylemekle) ve kalple (beğenme, hoşlanma) beğenilen, hoşlandığı 
belirtilen canlı ve cansız varlıkların kazaya uğramaları inancı söz ko-
nusudur (Araz 1991: 167-169).   

Nazardan etkileneceğini hisseden kişi kendini güvende hisset-
mez; nazar karşısında güçsüz ve zayıf olduğunu düşünerek yaslana-
cak, dayanacak bir yer arar. Koruyucu olduğunu düşündüğü nesneler-
den medet umar. Nazarlıkların koruyucu gücüne sığınır.  Nazarlık, 
nazarı uzaklaştıran, etkisiz bırakan bir koruyucu olarak çeşitli biçim-
lerde kullanılır. Genellikle de dinî inanca dayalı, totemizmle ilgili mo-
tiflerden oluşur (Gökbuget 1979: 7). Bu olumsuz etkiden korunmak 
için tüm halklar kendilerine göre bazı pratikler uygulamışlar ve kimi 
yöntemler geliştirmişlerdir.  

Türkiye’de nazarla ilgili el, göz vb. şekillerde yapılan objelere 
nazarlık denmektedir. Nazarı uzaklaştırdığına ve etkisiz kıldığına ina-
nılan bu objeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Zararlı dış etkileri 
uzaklaştırmak ve taşıyana iyilik getirmek için kullanılan bu objelerin 
yani nazarlıkların sadece biçimleri değil, yapıldıkları maddeler ve 
renkleri de önemlidir. Çünkü bu maddelerin özünde gizli kuvvet taşı-
yan bir özellik olduğuna inanılmıştır. Doğadaki objelerin parlaklık, 
gizil güç gibi özellikleri karşısında şaşıran ve korkan insan, tüm kötü-
lüklerin ve iyiliklerin bunların içinde olduğunu düşünerek bu objelerle 
barışık olmuş ve onları kendi hizmetinde kullanmanın yollarını ara-
mıştır. 

Nazar inancını Neolitik çağlara kadar götürmek mümkündür. 
Balta şeklinde yapılmış olan nazarlıklar (amuletler) Girit’te, Mısır’da, 
Malta’da, Fransa’da ve Britanya’da Bronz Çağı’nın kalıntıları arasın-
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da bulunmuştur. Eski çağlardan itibaren Batı’da ve Doğu’da nazarın 
kötü etkisine inanış ve buna karşı tedbir alma düşüncesi kökleşmiştir. 
Eski Mısır’da avlanmış vahşi hayvan dişleri, aslan pençeleri amulet 
(nazarlık, koruyucu güç simgesi) olarak taşınmıştır. Ayrıca bazı hay-
van figürleriyle el ve göz şeklindeki amuletler de kullanılmıştır. Eski 
Mısır’da görülen amuletler İslam kültürüne de geçmiş, el ve göz figür-
leriyle İslami kültürde yerini almıştır. 

Yahudiler de kötülüğü uzaklaştırmak için koruyucu olarak kabul 
ettikleri el resmîni duvar ve kapılarına yapıştırmış veya üstlerinde ta-
şımışlar ve buna Tanrı’nın eli demişlerdir. Müslümanlar bu ele Fadi-
me Ana’nın eli, Ön Asya Hristiyanları Meryem Ana’nın eli, İran halkı 
ise Abbas’ın eli gibi adlar vermişlerdir (Üçer 1981:113). El şeklinde 
nazardan koruyucu figürleri Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar ve Ro-
malılar yaygın olarak kullanmışlardır. 

Türk kültüründe de el figürü oldukça geniş bir alana yayılmıştır. 
Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Neolitik devre ait bir mezar tapına-
ğında el figürleri bulunması, Pençe-i âl-i abâ’nın (Hz. Muhammed, Hz. 
Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) beş parmaklı el figürüyle 
sembolize edilmesi bunların başında gelmektedir. 

İlkel kavimlerde ruhun merkezi olarak kabul edilen göz, günü-
müzde de ruhun aynası olarak düşünülmekte ve göz şeklinde olan 
amuletlerin yaygınlık kazanmasına neden olmaktadır.  

Bizde "nazar değmesi" adı verilen inanç, kimi halklarda "şeytan 
göz" veya "şeytan bakışı" olarak adlandırılır. Bebeğine yeni elbiseler 
giydiren bir anne, çarşıya gidip alışveriş yapar. Bu arada bir başka 
kadın gelir ve bebeği sever. Eve gittiklerinde bebek ishal olur. İşte, 
anneye göre bebeğine o kadının nazarı değmiştir. Dikkat ederseniz 
burada bebeği seven kadının art niyeti yoktur. Zaten söz konusu olan 
genellikle nazarı değen kişinin kötülüğü değildir. Nazar, kötü niyetli 
ve kıskanç bakışlardan doğabileceği gibi aşırı sevgiden de kaynakla-
nabilir. Kişi sevdiği bir insana, eşyaya, elbiseye vb. nazar edebilir fa-
kat sevgiden oluşan nazarın daha çok çocukların üzerinde etkisi oldu-
ğuna inanılır. “İnsana sevdiğinin nazarı daha çok değer.” sözü, halk 
arasında yaygın olarak kullanılan bir sözdür.   

İradeye bağlı olsun veya irade dışı olsun, meydana gelen nazarlar 
tehlikelidir. Ama halk arasında yaygın olanı iradeye bağlı olan nazar-
dır. Her insanın bir nazar etme gücü vardır. Ancak etkisi bakımından 
insandan insana farklılık gösterir. Halk arasında nazarlarıyla tanınan 
potansiyel kem gözlüler de vardır.  

“Göz değmesi” ya da “nazar değmesi” mecazi olarak “kötü niyet-
li bir adamın uğursuzluk getirmesi sonucu bir felakete uğramak, hasta 
olmak, bir belaya maruz kalmak” anlamında kullanılmaktadır. Anado-
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lu’nun hemen her yerinde görülen bu inanışın dinî bir dayanağı olma-
dığı gibi akli ölçülerle izahı da mümkün görünmemektedir.  

Eski Türk dinî inançlarından bir miras olduğunu zannettiğimiz bu 
inanış ne yazık ki halk yığınlarını çok büyük çapta etkilemektedir. 

Kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve göz her türlü iyi ve 
kötü düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden ba-
kışlardan, kötü gözlerden korunmak amacıyla emici özelliği olduğuna 
inanılan mavi renkli taşlar eskiden beri kullanılagelmiştir ve günü-
müzde, çeşit çeşit nazar boncukları olarak son hâlini almıştır.  

Nazarlıklarda, nazar değmesini önleyen bir simge olarak kullanı-
lan göz resmî, göz biçiminde boncuk ya da bu amaçla hazırlanmış her 
türlü tılsımlı nesne, en yaygın olarak İ.Ö.V. yüzyıldan başlayarak si-
yah figür tekniğiyle yapılmış, kuliks göz kapları adı verilen Eski Yu-
nan içki kâselerinin üstünde yer alan abartılı büyüklükteki gözlerin, 
tehlikeli ruhların şarapla birlikte ağızdan içeri girmesini engelledikle-
rine inanılıyordu (Ana Britannica 1986: 428). 

Nazar bitkilerde ve cansız varlıklarda kuruma, kırılma, yıkılma 
gibi belirtiler gösterir. İnsanlarda görülen başlıca nazar değmesi hâlle-
ri ise baş ağrısı, bulantı, hâlsizlik, göz kararması, aşırı esneme gibi 
şikâyetlerdir. Bu belirtilerin başladığı günün öncesinde kişinin kimler-
le görüştüğü araştırılıp kimin nazarının değdiği tespit edilmeye çalışı-
lırken bir yandan da “Fatiha, Felak ve Nas” sureleriyle birlikte nazar 
duası okunur. Bu okuma esnasında nazarı defetmeye çalışan kişi gayri 
ihtiyari esner. Bu esnemenin sıklığı ve derinliği nazarın büyüklüğünü 
ortaya koyar ve dua etki etmezse “üzerlik tüttürme”, “kurşun dökme” 
gibi pratikler uygulanır.  

Nazardan korunmak için uygulanan pratikler yöreden yöreye 
farklılık göstermekle birlikte bunların genelleşmiş olanları da çoktur. 
Bunların başta geleni “nazar boncuğu”dur. Genelde nazar boncukları 
göz şeklinde olur. Göze aynı zamanda boncuk da denmektedir. Bakan 
kimse, önce bunları görünce gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara 
isabet eder. Böylece, nazar boncuğunu takan kimse kötü nazarlardan 
korunmuş olur. 

En yaygın korunma yollarından biri olduğuna inanılan nazar bon-
cuğu çok çeşitli şekillerde yapılmıştır. Ayrıca geniş bir kullanım alanı 
da vardır. Genelde mavi renkli olan ve üzerinde göz sembolü bulunan 
takı, insanların kem gözlerinden korunmak için evlere, iş yerlerine, 
arabalara, yeni alınan bir eşyaya, yaygın olarak da küçük çocukların 
yakalarına hatta bazı havyaların boyunlarına bile takılmaktadır.  

Bazı nazar boncuklarının üzerinde değişik yazılar yer alır. Buna 
en güzel örnek, sünnet olan çocukların yakasına takılan boncuktaki 
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Genelde Anadolu’da nazar boncuklarının üzerine yazılan “Maşal-
lah” evlerin girişlerine, kapı üstlerine, odalara, araçlara, iş yerlerine, 
bebeklerin yakalarına ve göz değebilecek her şeye ve her yere yazılır. 
Ayrıca “maşallah” kelimesi, Arapça Mâşa–Allah yani “Allah ne güzel 
dilemiş ne güzel yaratmış” anlamına gelse de halk arasında “nazar 
değmesin” anlamı kazanmıştır.  

Genellikle kişi güzel bir eşya, hayvan ya da karşısındakinin üze-
rinde hoşuna giden bir şey gördüğü zaman ona nazar değmemesi için 
“maşallah” der. Bakılan şeye nazar etmemek için bakan kişinin yapa-
cağı tek şey “Tü tü tü maşallah!”, “Kırk bir kere maşallah!”, “Allah 
nazarlardan saklasın” şeklindeki sözleri söylemesidir. Yine nazarla 
ilgili olarak istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak 
gibi üç kere vurulması da kötülükten, nazardan korunmak; kötü ruhla-
rın duymasını önlemek amacına yönelik eski bir şaman inanışıdır.  

Halk arasında özellikle mavi gözlü ve gök gözlü insanların nazar 
gücünün daha kuvvetli olduğuna inanılır. Ancak yeşil gözlü ve çakır 
gözlü kişilerin nazarının değdiği de söylenir. Bunların yanı sıra Şanlı-
urfa’da uzun çeneli, Mardin’de ise kısa boylu insanların nazarı da 
yaygındır. Kendisinde nazar gücü bulunanların kötü niyetli, aç gözlü, 
kıskanç, görünümü saf ancak içi kötü, gözü başkalarında olan kişiler 
olduğu belirtilir (Çıblak 2004: 103-125).   

Nazarlıkların kullanma şekilleri insan, hayvan, arazi ve yapılarda 
kullanım amacına göre değişmektedir. İnsanın boynuna asılan, koluna,  
yakaya ya da omzuna takılan, beşiğe takılan, evin içi ya da dışına ası-
lan, hayvanların boynuzlarına ya da boyunlarına bağlanan, ağaçların 
kollarına asılan ve tarladaki kazıklara geçirilen nazarlıklarımız bulun-
maktadır.   

Nazardan korunmak için okunan dualardan Fatiha suresi, Ayete'l-
Kürsî, Felak suresi ve Nas suresi dışında iki türlü yöntem uygulan-
maktadır. Bunlardan birisi korunmak istenen kişi, mal ya da eşya üze-
rine boncuk, boynuz, kafatası gibi “dikkat çekici bir şey” takarak ba-
kanın “bakışlarını saptırmak”, bir diğeri de bakılanı “kusurlu göstere-
rek gözlerden kaçırmak”tır. 

Bu kısımda insanları, hayvanları, doğayı ve çeşitli nesneleri na-
zardan korumak üzere uygulanan nazar pratiklerini belirlemeye çalış-
tık. 

 
I. İnsanları Nazardan Koruma Pratikleri 
Halkımız çocuklara, gösterişli insanlara, pehlivanlara, özel yete-

nekli kimselere daha çok nazar değeceğini düşünerek bazı pratikler 
geliştirmiştir. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaygın olarak uygula-
nan pratikler: 
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A. Çocuklarla İlgili Pratikler 
a. Yeni doğmuş çocukların nazara karşı çok zayıf ve güçsüz ol-

duğu herkes tarafından bilindiği için nazardan korunma amacıyla ço-
cuk herkese gösterilmez. Genellikle çocuğun üzerine kırmızı tülbent 
örtülür ki nazar değip al basmasın.   

b. İrili ufaklı mavi boncuklar genellikle yine kendi ölçülerinde 
olan göz motifli nazar boncuğuyla birlikte bir halkaya dizilip bebek 
beşiğinin çeşitli yerlerine bağlanır.  Bu düzenek küçük boncuklardan 
olmak kaydıyla kız çocuklarına bileklik olarak da uygulanır. 

c. Birkaç diş sarımsak ve tavuk kemresi bir beze sarılarak nazar 
boncuğuyla birlikte çocuğun omuz kısmına takılır. 

ç. Kırsal kesimde çocukları nazardan korumak için onların fazla 
bakımlı olmasına dikkat edilmez; çevredekilerin nazarı değmesin diye 
çocuğun yüzü gözü kir içinde bırakılır. Hatta eve misafir gelirken ge-
lecek kişinin nazarı değeceğine inanılıyorsa kundaktaki bebeklerin ve 
çocukların yüzlerine “kazan karası” ya da baca islerinden alınan “ku-
rum karası” çalınır. 

d. Tekirdağ'da, çörek otu ile sarımsak başının 41 kere okutulan 
mavi boncukla birlikte omzuna takılmasıyla çocuğun nazardan korun-
duğuna inanılır.  

e. Antakya'da nazarı önleyeceğine inanılan mavi boncuk, nazar 
taşı, iğde dalı, açık bir el şekli biçimindeki nazarlıklar çocuğun yaka-
sına ya da kundağına iliştirilir. 

f. Yeni doğan çocukların bazıları bir süre sonra zayıflar, hâlsiz 
düşerse buna aydaş olmuş denir. Aydaş olmak, genellikle çocukların 
nazara uğramasına bağlanır. Aydaş olan çocuk, annesi ve aydaşlama 
işinde annesine yardım eden aydaş ebesi denen kadınla dört yol ağ-
zında bir leğen içinde dualar okunarak yıkanır. Çocuğa giysileri ters 
giydirilerek arkalarına hiç bakmadan eve getirilir. Kıyafeti üç gün ters 
giydirilerek çocuğun nazardan kurtulacağına inanılır. 

g. Nazar değmemesi için erkek çocuklarının saçı kız çocuğu gibi 
uzatılır. 

h. Adana ve çevresinde, gezmeden dönünce çocuk çok ağlıyorsa 
nazar değmiş demektir. Çocuğun üstündekiler çıkarılır, leğene ıslatılır. 
Söyleyenin ağzı taş gibi olsun diye de üzerine taş konulur (Başçetinçe-
lik 2009:100). 

 
B. Yetişkin Kişilerle İlgili Pratikler 

a. Mersin'de kapı tahtasından alınan birkaç kıymık, üzerlik, so-
ğan, sarımsak kabuğu, kurt tırnağı bir beze sarılıp elbisenin bir yerine 
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yerleştirilir. 
b. Gelin eve getirilince evin duvarına yumurta vurularak kırılır. 
c. Ev halkına zarar vermesin diye nazarı kuvvetli kişiler oturduğu 

yerden ayrıldıktan sonra, onun kalktığı yere tükürülür. 
ç. Sık sık nazara uğrayan kişiler, leyleğin dışkısından bir parçayı 

yedi adet kahve tanesi ile bir bezin içine sarar ve yanında taşırsa onla-
rın nazara uğramayacağına inanılır (Gönüllü 1990: 3).   

d. Yetişkin kişiler için nazara karşı uygulanan pratiklerden biri 
kurşun dökmedir. Kurşunun nazarı giderdiğine, insanın düşüncesini 
toplamasına yardımcı olduğuna, onu fikri ve zihinsel yorgunluktan 
koruduğuna inanılır. Kurşun dökme inanç ve uygulamalarına eski 
Türklerde de rastlanmaktadır (Araz 1995: 178). 

e. Nazara uğrayanların baş ucuna süpürge asılır. 
f. Nazar değdiği sanılan kişiye nazar duaları okunduktan sonra o 

kişinin üzerinde bir bıçak dolaştırılır. Böylece nazarın kesileceğine 
inanılır. 

 
II. Hayvanları Nazardan Koruma Pratikleri: 
a. İrili ufaklı mavi boncuklar genellikle yine kendi ölçülerinde 

olan nazar boncuğuyla birlikte bir halkaya dizilip küçük ya da büyük-
baş hayvanların boynuz ya da boyunlarına takılır.  

b. Hayvana nazar değmesin diye ürünü kusurlu göstererek onları 
kem gözlerden sakındırmak için sağılan ineğin ayran ya da yoğurdun-
dan komşuya ve hısım akrabaya gönderilirken bu ürünlerin içine kü-
çücük bir parça odun kömürü atılır. 

c. Hayvanları nazardan korumak isteyen Diyarbakırlılar killi top-
rağı çamurla karıştırarak hayvanların alınlarına sürerler. 

ç. Atların gemine göz boncuğu bağlanır. 
d. Atların boynuna mavi boncuklarla örülmüş, üzerine küçük zil-

ler iliştirilmiş tasma takılır. 
e. Nazar değen hayvanın Altında yumurta kırılır, hayvana okun-

muş yem yedirilir. 
  
III. Doğayı Nazardan Koruma Pratikleri: 
a. Bağ ve bahçelerde özenle yetiştirilen meyve, sebze ve tahılların 

kem gözlerden saklanması için cılk yumurtalar ya da özel olarak ucu 
kırılıp içi kullanılmak üzere boşaltılmış yumurtanın kabukları bütün 
hâlleriyle bahçelerde ince çubukların tepesine geçirilerek orta yerleri-
ne dikildiği gibi bahçenin çalı kazıklarının tepesine de takılır. 

b. Oldukça büyük olan sığır kafatasları özellikle mısır ya da ekin 
tarlalarının ortasında uzun bir sırığın tepesine asılır. 

c. Ağrı’da tarlaya köstebek dadanırsa muska yazdırılır (Taner 
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1984: 125). 
ç. Ekine nazar değmemesi için tarlanın yedi köşesine yedi küçük 

kuyu kazılır. Tanrının adı yedi defa yazılarak her kuyunun içine konup 
üzerine yedi defa toprak atılır (Taner 1984: 128). 

d. Nazardan korumak ve aynı verimi tekrar alabilmek için çok iyi 
verim vermiş tarlanın sap ve başakları alınıp ufaltılıp saman hâline 
getirilip tarlaya verilen ilk suya katılır. 

  
IV. Çeşitli Nesneleri Nazardan Koruma Pratikleri 
a. Evleri nazardan korumak için kırsal yörelerde, önceleri elde 

yetiştirilen koçların haşmetli olan boynuzları, evlerin iç ya da herkes 
tarafından görülebilen giriş kısmına özenle asılırdı. 

b. İrili ufaklı mavi boncuklar nazar boncuğuyla birlikte bir ipe di-
zilip ev, samanlık, ahır gibi yapılarda da nazarı önleyici fetiş olarak 
kullanılmaktadır. 

c. At nalı, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde eşiğe; Adana'da ise evin 
veya iş yerinin duvarına asılır.  

ç. Adana’da evlere beyaz soğan asılır.  
d. Misafir gittikten sonra nazarı çatlasın diye ateşe tuz serpilir.  

e. Van çevresinde arabaların dikiz aynasına ve evlerin duvarlarına 
üzerlik asılır. 

f. Antakya'da kaplumbağa yavrusu kabuğu dış kapının üzerine 
asılır. 

g. Yeni ev yapılırken göz değmesin diye evin temeline iğne, tuz 
ve kömür konur. 

h. Çukurova’nın pek çok yerleşim biriminde çaltı ağacının nazarı 
engelleyeceğine inanıldığından çobanlar değneğini, çiftçiler de öven-
dire denilen çubuklarını çaltı ağacından yaparlar.  

i. Hasat başlamadan önce seçilen en güzel başaklar saplarından 
süslü bir şekilde nazarlık olarak örülerek duvara asılır. 

j. Kadınlar ekmek pişirip sacı indirince üstüne kül atarlar. Kül 
atılmazsa bereketin gideceğine ve nazara uğranacağına inanılır.  

k. Halk arasında bir adı da nazar otu olarak bilinen üzerlik otu 
meyveleri (tohumlar) süslü şekillerde dizilerek evlere asılmaktadır. 

l. Mevsiminde çiçeği üstünde iğde dalı oda duvarına asılırsa ev-
deki nazarın gideceğine inanılır. 

m. Yeni alınan ya da yeni taşınılan eve ilkin ayna ile girilir. Ayna 
evde bir yere asılır ve hep orada kalır. 

 
Nazar Sonrası Yapılan Uygulamalar 
a. Tekirdağ, Mersin, Sivas, Tokat, Malatya, Antakya, Bergama ve 

yurdun pek çok yöresinde nazar değdiği zaman kurşun döktürülür.  
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Nazar değmesine karşı kurşun dökme halk arasında bilinen eski 
geleneklerdendir.  

Yurdun çeşitli yörelerinde de uygulanan bu işlem her bölgede 
farklılıklar göstermektedir. Her kişi kurşun dökemez. Kurşun döke-
bilmek için urasa yapan kişi olmalı yani ocaktan olunmalıdır. Ocak, 
belirli bir hastalıkla uğraşan aile demektir. Bu ailenin tedavi ile meş-
gul olan ferdine kadın olsun erkek olsun ocaklı ya da ocak denmekte-
dir. Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı’nın da belirttiği gibi ocaklı “Orta As-
ya Şamanı”nın günümüze ulaşmış biçimidir.  Nazar ocağı, sarılık oca-
ğı, dalak ocağı, yürük ocağı, sıtma ocağı, siğil ocağı gibi her hastalığın 
bir ocağı olup her ocağın da hastalığın cinsine göre değişik bir uygu-
lama yöntemi bulunmaktadır. Kurşun döken kişi nazar ocaklı olup 
Çukurova’daki uygulanış biçimi şu şekildedir:  

Kurşun dökmek için mutlaka gerekli olan bazı malzeme vardır ki 
bu malzemeyi ocaklı çoğu kez kendisi getirir bazen de kurşun döktü-
recek kişi kendi temin eder. Bu malzeme: Üç tane kaşık, tuz, soğan, 
kalbur, dikiş iğnesi, böğürtlen, ayva ya da gül dalı, bir parça ekmek, 
üzerlik, ayna, su, hastanın üstüne örtülecek kırmızı bez ve kurşun.  

Bu malzeme temin edildikten sonra ocaklı, kurşun dökme işlemi-
ni şu şekilde yapar: Hastanın üzerine kırmızı örtü gerilir. Bir kişi has-
tanın başının üzerine kalburu tutar. Ocaklı bu kalburun içine Üç kaşığı 
koyar. Kaşıklardan birinin içine tuz, ikincisinin içine üzerlik doldurur. 
Ekmek, soğan, ayva ve gül dalı da kalburun içine bırakılır. Bir tas içe-
risine su doldurulur. Bu suyun içerisine de dikiş iğnesi ile anlık parası 
denilen demir para bırakılır. Su dolu kap kalburun içine bırakılır. Bu 
sırada da uzun saplı bir kurşun eritme tavası ile kurşun ocakta eritilir. 
Eriyen kurşun hastanın başında tutulan kalburun içindeki su tasının 
içine dökülür. Bu sırada kurşun dökülen kişi esnerse ve kurşun göz 
göz olursa ona nazar değdiği kesinleşir.  

Nazar duası ile birlikte dökülen kurşun kabın içinde çeşitli şekil-
lere girer. Ocaklı bu şekillere bakarak nazarla ilgili yorumlar yapar. 
Kurşun dökme işlemi biri hastanın başına, diğeri vücuduna üçüncüsü 
de evinin eşiğine olmak üzere üç defa tekrarlanır. Bazı yerleşim birim-
lerinde vücudun baş, ayak ve gövde kısmına üç eşiğe bir olmak üzere 
dört kez tekrarlandığı da görülmektedir.  

Kurşun dökme işi bittikten sonra dökülen kurşunlardan küçük bir 
parça hastanın kapısının üzerine asılır. Hastanın yanına mangaldaki 
ateşten bir parça ateş tavası ile getirilip üzerine ocaklı tarafından kal-
burun içindeki yüzerlik atılır ve tütsü yapılır.  

Kaşıktaki tuzdan da bir miktar yalatılır. Kalburdaki ekmek hay-
vanlar için bir köşeye bırakılır. Kaptaki kurşun dökülen su ile yüzü 
yıkanır. Artan su ise ocaklı tarafından ayak basılmayan bir yere dökü-
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Nazar değmesine karşı kurşun dökme halk arasında bilinen eski 
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lür. Antakya’da ise tastaki su, bir köpek üzerine dökülür. Köpek silke-
lenirse nazardan kurtulacağına inanılır. Arkaya bakmadan eve geri 
dönülür. Bu şekilde kurşun dökme işlemi yapılmış olur.  

b. Yurdun pek çok yerinde, nazarı değen kişinin üzerinden bir şey 
alınıp tütsü yapılırsa ona iyi geleceğine inanılır. 

c. Nazarı değen kişinin ayak tozu, hastanın başına sürülür.  
ç.  Nazar duaları okunur. 
d. Sıcak külün içine hamur ufalanıp dökülür. Hamur ısınınca şi-

şer, patlar. Bu durumda nazar değen kişinin gözünün hamur gibi şişe-
ceğine ve nazarın gideceğine inanılır. 

e. Anadolu’nun pek çok yerinde nazara uğramış kişinin başında 
tuz çevrilir. Bu uygulama ocak diye bilinen yaşlı kadınlar tarafından 
yapılır. Kadın, bir miktar tuzu bir tava içine koyar. Tava ateşte ısıtılır.  
Isıtılan tuz, nazar değen kimsenin başı üzerinde içi su dolu bir kabın 
içine dökülür. Tuz ne kadar çok ses çıkarırsa o kadar nazar değmiştir 
denir. Bu uygulama ile nazarın yok edileceğine inanılır (Kuşat 2003: 
23). 

f. Şap ateşe atılır, değişikliğe uğraması beklenir. Şapın uğradığı 
değişiklik nazar edenin cinsiyetinin belirlenmesini sağlar. 

g. Bergama'da da nazarla hastalandığı sanılan kimsenin başına 
içinde su olan bir kap konur, iri kavrulmuş tuz suya atılır. Bu sudan 
hastanın eline ayağına sürülüp hastaya yalatılır. Sonra bu suya konan 
ekmek, bir köpeğe verilerek nazarın köpeğe geçeceğine inanılır. Sonra 
bıçak nazar duası ile birlikte hasta üzerinde gezdirilir. Böylece nazar 
kesilmiş olur. Ardından bıçak dışarı atılır. Keskin ucu dışa gelirse dı-
şarıdan, içe gelirse içeriden nazar geldiğine inanılır. 

h.  Adana yöresinde, içine üzerlik otu konulan bir tava, ağzı kapa-
lı olarak ateşe tutulur. Üzerlik tohumları patlamaya başlayınca tava 
ocaktan indirilip kapağı açılır ve böylece çıkan dumanın nazara uğra-
mış kişiye doğrudan yönelmesi sağlanır. Bebekler veya küçük çocuk-
lar tütsünün üzerinden geçirilir ya da tütsü kabı etraflarında dolaştırı-
lır. Daha sonra bu kap evin içinde gezdirilerek kalan son dumanla ev 
tütsülenir. Evin tütsülenmesiyle nazarın ortadan kaldırılmasının yanı 
sıra evin bir tarafında saklanmış olan cinlerin de tütsü sayesinde evden 
kaçacağına inanılır. 

Adana’da üzerlik tüttürülmesi sırasında: 
 “Azara bozara kem gözler karara”   

 “Hazara huzara öküz gelmiş pazara 
   ……... ‘e nazar edenin iki gözü bozara” ,  

Üzerlik ateşe atılırken: 
   “Gelsin üzerlik gitsin nazarlık 
    Üzerlik binbir erlik” 
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Üzerliğin ateşte yakılması sırasında ise: 
 “Çatır çatır çatlasın 
   Çatırtısı patlasın 
   ……..’e nazar edenin 
  İki gözü patlasın” 

biçiminde tekerlemeler söylenir (Akalın 1993:247-260). 
 Zile’de ise üzerlik tüttürülürken: 
 “Yüzerlik, yüz bin erlik, yüz bin dilden, yüz bin gözden sen he-

las eyle; arsın, kürsün eğer nefes koyup gitmezsen, sıcak ekmek ver-
meyenin vebali senin olsun. Elemtere fiş, kem gözlere şiş.” biçiminde 
tekerleme okunur. 

ı. Tarsus'ta nazar değen kişiye kömür sürdürülen sudan üç yudum 
içirilir. 

Çeşitli Türk Topluluklarında Nazardan Korunma Pratikleri 

Başkurdistan’da çocukların üzerine deniz kabuğu takılır. Bu şe-
kilde kötülüklerden, nazardan korunduğuna inanılır. 

Karabağ Türkmenlerinde ağıl kapısının önüne nazardan korun-
mak için bir sırık dikilir ve üzerine kurt başı asılır. 

Kazaklar arasında yaygın şekilde, parlak ve büyük takı takarak 
nazardan koruyacağına inanılmaktadır. Bu nedenle küçük yaşlardaki 
kız çocuklarına parlak küpe, kolye, bileklik gibi takılar takılır.  

Kırgızistan’da evlerin duvar ve tavanlarına ardıç asılır. Cin ve 
nazardan korunmak için asılan ardıçlar tütsü gibi yakılır ve evlerin 
içlerine ve etrafına kokusu dağıtılır. Ardıcın bu tür kullanımına Hakas 
ve Saha (Yakut) Türklerinde de rastlanılır. Türkmenistan’da yeni ev 
yapılırken temeline iğne, tuz ve kömür atılır ki evi kem gözlerden ko-
rusun.  

Ayrıca Türkmenistan’da “alaca” diye bilinen yün örgü bir kordon 
vardır; siyah ve beyaz koyunlardan elde edilmiş yün ipliklerden örül-
mektedir. Çok incesi bileğe, biraz kalını bele bağlanır. Alacanın naza-
ra, sinir bozukluklarına ve romatizma hastalıklarına da iyi geldiğine 
inanılır. Türkmenistan’da ünlü kilim dokuyucuları kilimlerin saçakları 
arasına nazardan koruması için alaca yerleştirir. 

 Özbekistan’da ve Kumuk Türkleri arasında özellikle bebekleri 
nazardan korumak için başına nazarlık olarak kurt dişi, sarımsak ve 
iğne konularak muska yapılır. Bu şekilde, yeni doğmuş olan bebeğin 
nazardan korunacağına inanılır. 
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Kullanım Alanlarına Göre Nazarlıklar ve Nazar Motifleri 

 A. Çeşitli Eşyalar Üzerinde Kullanılanlar 

 a. Göz Motifi 
Gözün etkisiyle doğan nazarın, yine gözün etkisiyle etkisiz hâle 

getirileceği düşünülerek halı, kilim, at heybesi ve özellikle mavi bon-
cuklar üzerine göz motifleri işlenir. 

 
 b. El motifi 
Nazardan korunmak ve kem göz denilen kötü bakışın etkisini yok 

etmek için heybelere, halı, kilim ve her türlü eşyaya uygulanan el mo-
tifi aynı amaç için tarak motifi olarak da işlenmektedir. 

 
 c. Midye kabuğu 
Kurt dişi, kurt ağzı gibi adlarla bilinen deniz hayvanlarından 

midye kabukları nazara karşı kullanılan objelerden olup nazar motifle-
ri arasında sayılmaktadır. 

 
 ç. Çengel motifi 
Anadolu’da kilim, halı vb. dokumalarda kem gözün etkisini yok 

etmek için kullanılan yaygın bir motiftir. 

 B. İnsan Üzerinde Kullanılanlar 

 a. Başta Kullanılanlar 
Tepelik, alınlık, küpe vb. üzerine mavi taşlardan nazarlıklar kona-

rak nazarın kötü etkisinden kaçınılır. 
 

b. Boyunda Kullanılanlar 
Altın başta olmak üzere değerli olduğu gibi koruyucu olarak da 

bilinen taşlar, kolyeler ve muskaların nazardan koruduğuna inanılır. 
 

c. Kolda Kullanılanlar 
Kimilerince, kullandıkları pazıbentlerine işlenen mavi taşların ve 

nazar boncuklarının nazarın etkisini yok ettiğine inanılır. 
 
      ç.  Omuzda Kullanılanlar 
Genellikle çocukların omuzlarına iğneyle takılan nazarlıklardır. 
 
      d. Parmaklara Takılanlar 
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Çeşitli taşlardan oluşan genellikle mavi tonlu yüzüklerdir. 
 
      e. Bele Takılanlar 
Bele takılan kemerlerin tokasında kullanılan motiflerin ve bon-

cukların nazardan koruduğu inancı yaygındır. 
 

f. Ayakta Kullanılanlar 
Ayak bileklerine takılan ve nazar boncuklarından; el, tarak, kap-

lumbağa, baykuş figürlerinden oluşan halhalların ayaklara nazar değ-
mesini engelleyeceğine inanılır. 

 
Âşıkların Dilinde ve telinde nazar 
 

Geleneksel kültürümüzde yaygın olarak bilinen nazar olgusu 
âşıkların dizelerine bütün yönleriyle yansımıştır. 

  Akıl beri gel beri gel 
  Her gönüle nazar eyle 
  Ağız söyler, kulak dinler 
  Öten dile nazar eyle 
   Ceyhuni’yem gevher kâni 
   Hak sendedir özün tanı 
   İptida yokla sen seni 
   Sonra ele nazar eyle 

diyen Ceyhuni’de sözlük anlamıyla bakma, bakış, göz atma anlamıyla 
yer vermiş; 

  Bu dehrin eyledim nazar 
  Her biri bir derde giriftâr ancak 
  Kemale erince hâr ile gülzâr 
  Bülbülün âdeti âh ü zâr ancak 

diyen Zileli Kâmil de nazar kavramını bakış anlamıyla ele almıştır. 
Nazarı, kötü gözden çok, ibretle bakış anlamında ele alan bir şiir 

de Levnî’nin: 
  Akıl ermez bu feleğin işine 
  Türlü gailesin alma başına 
  İbretle nazar kıl loru kuşuna 
  Evvel ölçer sonra yutar demişler 

biçimindeki deyişidir. 
Sana olmuş Hak’tan nazar 

  Bahriler dünyada yüzer 
Şah diye inleyip gezer  
Yavrusun kaptın mı geldin 
 Ferhat Paşa bir erdir 
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 Onda Hak nazarı vardır 
 Acem’in erleri kördür 
 Gülbendin çektin mi geldin 

biçimindeki söyleyişiyle de Öksüz Dede, manevi bir gücün simgesi 
olarak görmüştür. 

  Ol mâh cemâli görmeyeliden 
  Nazar eyle hâk-ı zulmette kaldım 
  Visalin idine ermeyeliden 
  Hayıf bana künc-i firkatte kaldım 

diyen Gevherî ise şiirinde ay yüzlü sevgiliyi görmeyeli sıkıntıda oldu-
ğunu, buluşmayalı ayrılık acısı çektiğini vurgulayıp bakmak, görmek 
içeriğiyle nazar kavramını dizelerine aktarmıştır.  

Bir nazar kıldım ol şaha 
  Saçı sümbül, yüzü mâha 
  Gönül Yusuf gibi şaha 
  Düşüp zindana yaslanmış 

gibi söyleyişiyle Âşık Ömer de, sevgiliye hayranlığı nedeniyle nazar 
edip zor bir duruma düşürdüğünü vurgulamıştır. 

  Bugün ben yârimi gördüm 
  Tazelendi eski derdim 
  Ol siyah kâkülün gördüm 
  Mâh-ı tâbâna yaslanmış 
   Bir nazar kıldım ol şâha 
   Saçı sümbül yüzü mâha 
   Gönül Yusuf gibi şâha 
   Düşüp zindana yaslanmış 

deyişinde Âşık Ömer, yüzü güzel sevgiliye bakarak nazar ettiğini, onu 
zor bir duruma düşürdüğünü belirtmektedir.  

Nazar değmemesi için insan bazen önem verdiği kimsenin güzel-
liğini saklamak ister.  Kul Himmet Üstadım’ın: 

  Oturmuş kâtipler hüsnünü yazar 
  Kaldırma nikâbın değmeye nazar 
  Arafat dağında salınıp gezer 
  İsmail’in servi boyu ne güzel (Yalıncaklı 1995:54) 

biçimindeki deyişinde İsmail’in güzelliğine nazar değmemesi istenir.  
  Oturmuş hocalar ismini yazar  
  Söyleyemem ağyâre değmesin nazar 
  Giyinmiş kuşanmış rahatça gezer 
  Nazlı yârim düğmelerin çözdü mü 

diyen Karacaoğlan da sevdiği kıza hitap ederken kızın güzelliğinin 
herkesin dilinde olduğunu ve yabancılara sevdiğinden çok bahsede-
meyeceğini, bahsederse sevgilisine nazar değeceğini ifade etmektedir. 
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Yine Karacaoğlan nazar konusunu şiirlerinde sık sık ele almış,  güzel-
liği nedeniyle sevgilisine nazar değmesini istememiş, 

  Maşallah deyin de değmesin nazar 
  Bilezik takmaya kolları güzel 
  Korkmaz kara kuştan serbestçe gezer 
  Silkinir vadiye çıkar sabahtan (Sakaoğlu 2004:526) 

biçiminde şiirleriyle sevgilisini nazardan esirgeme yollarını işlemiştir. 
Köroğlu, kuvveti, kahramanlığı, fiziksel görünümü nedeniyle na-

zar değmemesi için: 
  Heybetinden aslan korkar 
  Düşmanları yarar yırtar 
  Aç kurt gibi adam kapar 
  Nep maşallah deyin beyler (Seçmen 1983:209) 

biçiminde seslenerek “maşallah” demelerini istemektedir. 
 
Halk arasında nazar inancının bu denli güçlü olması nazara gel-

mek, nazar etmek, nazar değmek, nazardan sakınmak, nazar kılmak, 
nazar eylemek gibi çeşitli ifadelerin doğmasına neden olmuştur.  Hal-
kın duygu ve düşüncelerini ifade eden âşıklar bu ifadeleri şiirlerinde 
ustaca kullanıp nazar olgusunu bütün yönleriyle dile getirmişlerdir. 
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BATI KARADENİZ KUMANLARI HALK  
İNANÇLARI ve CİDE-KASTAMONU KALAFAT-

LARI HALK İNANÇLARINDA BÜYÜ 
 

YAŞAR KALAFAT* 
        

Giriş 
Bu çalışma, Kuman/Kıpçak Türk boyunun Anadolu coğrafyasın-

da yer adlarından hareketle izleri aranırken Batı Karadeniz bölgesin-
deki Cide ağırlıklı Kastamonu’da varlıkları da tespit edilmiştir. Kas-
tamonu halk inançları-mitoloji bağlantılı bilgiler için tespiti yapılmış 
olan bulguların yansıra öncelikli olarak Tuba Karabüber’in Tosya 
Halk İnançları (2018) çalışmalarına başvurulmuştur.  

Dest-i Kıpçak, Kıpçak Çölü, Kıpçak Boz Kıpçak Hanlığı İrtiş ve 
Yayık ırmaklarının arasındadır. Eşik Batı Sibirya-Hazar Denizi, Kara-
deniz’in kuzeyi, batıda Karpat, güneyde Kırım’ı içine alır. Kuldan ve 
Terek ırmakları Sır Derya boyları, Kuzeyde Slav Prenslikleri, yukarı-
da Bulgarya hudutları Derbentte kadar kuzey Kafkasya Kanglı-
Bayavut bölgesinde 1.5 asır üstünlük kurmuşlardır. Daha evvel bu 
bölgede Hunlar Avarlar vardır (Yıldız, 2016). 

Cide-Kastamonu’nun 12 km batısında, Kuruca Şile’nin 15 km 
doğusunda bulunan bir İlk Çağ kentinin yerinde, günümüzdeki Kalafat 
köyüne bağlı birkaç evden oluşan Giderus mahallesi vardır. Kasabanın 
eski adı Cuma’dır. Kalafa adın öz biçimini ve anlamını güvenle sapta-
namadığı Kala-uwa’nın iskelelik anlamına gelebileceği açıklanırken, 
ayrıca Beyşehir Gölü’ndeki adalardan birinin adı Kalafat’tır. İlaveten 
Kalafa Deresi Trabzon ilinde Yomra ve Arsin ilçeleri il sınırlarındadır. 
Yörede Yomra ilçesinde bir Kalafaka Tepesi ve Kalafaka Hatipli köyü 
vardır.” açıklaması yapılmaktadır.1 

 
* Dr. Halkbilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi, yasarkala-

fat@gmail.com   
1 “Cide. Karadeniz kıyısında, Kastamonu iline bağlı ilçe merkezi kasaba. Adının, 

lliada'da (ll 853), Rodoslu Apollonios'un Argonautika'sında (ll 942) ve Strabon'da ( 12 
III 1 0) anılan, aynı yöredeki Kytoros/Kytoron'un adından bozma olduğunu sanırım. 
Şimdiki Cide'nin 12 km batısında, Kurucaşile'nin 15 km doğusunda bulunan bu İlk 
Çağ kentinin yerinde, günümüzde, Kalafat köyüne bağlı, birkaç evden oluşan Gideros 
Mahallesi vardır (Umar, Paphlagonia, s. 17-18). Gerçekten, Cide, aslında, ilçenin 
adıdır; şimdi kendisine de Cide denen ilçe merkezi kasabanın eski adı Cuma idi (Bkz. 
Ş. Sami, c. III s. 840). Merkezi pazar mahalli olan Cum'a kariyesi (Köyü-Umar) olup 
Kytoron/Kytoros adı Hellen dilinde bir anlam taşımaz ve eski Iellen’ler bunu da bir 
destan uydurmacası ile açıklamak istemişlerdir. Strabon'un (12 111 10) aktardığına 
göre, İlk Çağ tarihçisi Ephoros, bu adın, altın tüylü post efsanesinin baş kişisi 
Phryxos'un oğlu olan Kytoros'dan geldiğini söylemiştir. Oysa, görünüş odur ki adın 
aslı Luwi dilinde Kut(a)-ura ögelerinden türetilmiş, "Büyük Duvar(=Hisar)" anlamın-
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Bu çalışma münasebetiyle varlıkları tespit edilmiş olan Beyşehir, 
Yomra ve Arsin Kalafatlarının halk inançlarının incelenmesi ise ayrıca 
çalışılacaktır. 

 
Metin 
Konuya; halk inançları, büyü ve Şamanizm tanımları ile girmek 

istiyoruz. Büyü konusu da büyük ölçüde halk inançlarının kapsamı 
dâhilindedir. Büyünün halk inançları içerisindeki yerini belirleyebil-
mek, yaşayan halk inançlarının Eski Türk İnanç Sistemi içerisindeki 
yerinin anlaşılmasını sağlayacak, Eski Türk İnanç Sistemi/Gök Tanrı 
İnancının ne derece ve hangi anlamda Şamanizm olduğu sorusuna ce-
vap getirebilecek ve giderek Şamanizm’in büyücülük olup olmadığı 
sorusuna cevap bulunmasını sağlayacaktır. İlk basamağı halk inançları 
tanımı olan bu bir seri halkadan oluşan zincirin ilk halkası Gök Tanrı 
inanç sisteminin, İslamiyet’in neresinde olduğunu “büyü” bahsinden 
hareketle cevaplanmasını sağlayacaktır. 

Bu arayışı Kuman/Kıpçak Türk kesiminden hareketle yapmakla 
Kafkasya’da ve Balkanlarda ana dilleri olan Türkçeyi kaybetmiş Türk-
lerin geçmişine ışık tutulmuş olunacak ve Anadolu Türklüğünün dı-
şındaki Türk kesimlerinin konumlarına açıklık getirilemeye çalışıla-
caktır. 

Diğer Türk boylarında, mesela Oğuzlarda Türk inanç geçmişin-
deki dönemler Kuman/Kıpçaklardan farklılık gösterir mi idi? Bize 
göre konu Kuman/Kıpçaklar olunca cevabımız “kısmen hayır” olur. 
Genel anlamda halk inançları, halk inanmalarından oluşurlar. Bize 
göre onlar, Semavi veya yaygın hâkim dinlerin halk kültürüne karma 
olarak yansımasıdır. Bu yansıma yaşamayan dinlerden de izler taşıya-
bilir. Halk inançlarında, dinlerin din dışı olarak da kabul ettikleri büyü 
ve fal gibi inançların da yer aldığı görülebilir. Halk inançlarının yan-
sımalarını halk kültürünün bütün alanlarında görmek mümkündür. 
Ayrıca halk inançları yalın kuru ritüeller olmayıp sofistike ve estetik 
bir içeriğe de sahiptirler. 

Halk inançları veya inanmaları dinden veya dinlerden tamamen 
bağımsız değildir. Dinler de birbirlerinden tamamen bağımsız değil-
dirler. Aynı açıklama din-büyü bağlantısı için de söylenebilir. Bütün 
dinlerin bir büyü boyutu vardır. En azından semavi dinler büyüye kar-
şı oldukları için ve yine çağdaş büyücüler semavi dinlerin söylemle-
rinden de yararlandıkları için bir şekilde bağlantılıdırlar. Bu noktada, 

 
da Kutura'dır. Bkz. Hyde, Ura”.  Umar, B. (1993). Türkiye’de Tarihsel Adlar İstanbul, 
İnkılap Kitabevi, s. 183. 
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da Kutura'dır. Bkz. Hyde, Ura”.  Umar, B. (1993). Türkiye’de Tarihsel Adlar İstanbul, 
İnkılap Kitabevi, s. 183. 
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“ilkel din yoktur, her dönemdeki dinlere inananlar arasında, ilkel tavır 
sergileyenler vardır.” Dinler birbirlerini tamamlayarak tekâmül etmiş-
lerdir. Bu noktada, “büyücülük mü dinler mi daha tarihî kıdeme sahip-
tir,” konusu tartışılabilir. 

Bu türden, yaşayan halk inançlarının irdelenmelerinde bir düşün-
ce sistematiği geliştirilir, ona göre konu işlenir, bulgular metne yerleş-
tirilebilir. Dinler arasındaki bütün farklılıklarına rağmen hepsinin bir 
sistematikleri vardır.  Sistemin tepesinde çok kere mutlak olan ve 
onun mahiyetinde görevlendirilmiş organize güçler vardır. 

Büyü, insanlığın genel donanımında olmayan veya bu donanımı 
hareket ettirebilmeye uygun programı olmayan bazı güçlerin edinile-
bilmesi ve kullanılmasının öğrenilip uygulanmasıdır. Büyücü bu güç-
leri kendi dışındaki tüm kaynaklardan edinebilir. Bu kaynaklar çeşitli 
hayvanlar, bitkiler, insanlar ve bunların da dışında kalan varlıklar ola-
bilir. Büyücü bunlardan özel yöntemleri ile aldığı gücü farklı dönem-
lerde farklı konumlar için kullanır. Bütün bu güç kaynaklarından alı-
nan gücün nispeti, büyücünün büyü gücünü artırmış olur. Büyücü 
kendisinde olmayan bu güçleri alabilme ve kullanabilme yeteneği olan 
kimsedir. 

Bu yetenekler daha binlercesi ile Mutlak olana aittir. Büyücü ge-
leceği bilmeye kalkmakla, yani falcılığa, geleceği şekillendirme alanı-
na girmekle, kaderi belirlemeye yeltenmiş olur. Mutlak olanın alanına 
girmek veya girmeye kalkışmak onun bu tutumu en büyük günah olan 
şirk kapsamına girer. Bu noktada büyücülük halk inançlarının masum 
olmayan alanına girmiş olmaktır.  

Büyücülük, yaratılmışlar arasında âlemler arası ilişkilere müdaha-
le ilminin kapsamında yer almış olmalı. Cin işi şeytan işi olarak da 
tanımlanan büyü türü uygulamalar, Mutlak olan tarafından kendisi 
süre verilerek lanetlenmiş şeytanın alanıdır. Onun alanına girmek 
onun kaderini paylaşmak anlamına geliyor olmalıdır. 

Bu nokta Eski Türk İnançları ile Şamanizm farklılaştıkları nokta-
dır. Âdeta İslamiyet’ten yola çıkılarak yapılacak bir açıklamada, din 
görevlisi ile büyücünün farkı gibidir. Çağımızın büyücüsü muhteme-
len bazı sanal güçleri kullanırken büyücü yaratılmışlardan çeşitli 
âlemlerden varlıkların güçlerini kullanmaktadır. 

Kargış ve alkışlar ile ak büyü ve kara büyü arasında ak iyeler ve 
kara iyeler bağlantılı farklı bir ilişki boyu vardır. Her iki uygulama 
şeklinde de iyiliye ve kötülüye açılan veya kapatılan kapılar vardır. 

Alkış amaçlı olmasa da “hayır düşün hayır söyle sonu hayır ol-
sun” denilir. 

Gök Tanrı inanç sistemi döneminde de büyücülük vardı. Esasta 
Şaman, Şamanizm alanının görevlisi idi. Büyücü edinilen bu güçleri 
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ile geleceği bilebilir, görünmeyeni görebilir, eylem sürecinin farklı 
safhalarında, farklı eylem uygulamalarında, farklı güçleri harekete 
geçirmiş olur. Bu hâl onu sıradan insandan farklı yapar. 

Büyü konusunda açıklanması gereken bir husus da Amerikalı ve-
ya Fransız bir bilim insanının Avusturalya veya Afrika çalışmasından 
hareketle geliştirdiği irdeleme yönteminin Anadolu insanına uyarlana-
rak her halükârda sağlıklı sonuç alınacağı anlamını taşımaz. 

 Bu anlamda büyücülükte; büyülü sözler, büyü vasatları, büyü va-
sıtaları, büyü yöntemleri ve büyü türleri vardır. Biz bu çalışmamızda 
Kastamonu Kuman/Kıpçak bölgesi halk inançlarında büyü konusunu 
ele alacağız. 

Büyücü edinilen bu güçleri ile geleceği bilebilir, görünmeyeni 
görebilir, Eylem sürecinin farklı safhalarında, farklı eylem uygulama-
larında, farklı güçleri harekete geçirmiş olur. Bu hâl onu sıradan in-
sandan farklı yapar. 

Yaratılmışları farklı âlemlerin mensubu olarak Yaradan’a rağmen 
büyücü, yaratılmışlara, onlara don ve âlem değiştirerek mutlak olanın 
yetki alanına girmiş olmaktadır. Yarattıklarını âlemler arası ilişki ile 
de donatabilen Yaradan iken büyücü bu yeteneğini büyü yaparak ser-
gilemiş olmaktadır. Yaradan’ın kullanım yetkisi kendisine mahsus 
olan bir esmasını büyücülük alanına almış olmaktadır.  

 
İnanç İncelemeleri 
Kadın doğum sancısı sırada evdeki kapalı yerler, kilitler, düğüm-

ler, kadının saç örgüleri açılırsa kadının döl yatağının açılacağına ina-
nılır. Su dolu kaplar boşaltılıp, çeşmeler açılıp, kafesteki kuşlar kü-
mesteki kapalı yerden kurtulduğunda bir büyüsel işlem ile doğumun 
kolay olacağına inanılır (Boratav, 1994: 148-149).   

Doğumun kolaylaşması için kilitli kapıların, pencerelerin, sandık-
ların açılmasını inancı Tosya halk inançlarında da yaşamaktadır (Ka-
rabüber, 2018: 49). İstanbul’da ve Kilis’te çocuk kırklanmasının son 
tas suyuna bir altın veya anahtar kırk defa sokulup çıkarılır (Boratav, 
1994: 154). 

Mersin Erdemli’de değirmenden gelen bir kimse yeni doğan ço-
cuğun yanından çocuk kıyılmasın/basılması diye seklenin/çuvalın üze-
rine oturtulur (Özsu, 2006: 10). Değirmenden gelen kimse kırkı çık-
mamış nebatatın olduğu yerden gelmiş olmaktadır. Nebatatın ölüm 
kırkı bebeğin doğum kırkını basamaması için bir tedbir alınmış olabi-
lir. Ayrıca al karısının mekânlarından birisinin de su kenarları eski 
değirmenler olduğun inanılır. Al karısına karşı tedbir alınmış olabilir. 

Tosya’da kırk karışımını gidermek için ölen kişinin yıkandığı su-
yun arta kalanıyla kırklı çocuk yıkanır ise imizo/zayıf hastalıklı çocu-
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ğun şifa bulacağına inanılır (Karabüber, 2018: 56). Bu tespit ölünün 
kırkının doğumun kırkını basabileceği inancının aksine ölenin kırkının 
doğum kırkına uğramış kimseye şifa olabileceği şeklindedir. 

Kırk basan kişinin hastalanmaması için bulgur tartılan değirmen 
taşına 3 kez su konur kırk basan kişi bu suyla yıkanır. 

 
 

  
 
Acıkavak Türbesi Şifalı Suyu- Tuba Karabüber arşivinden 
 

Kırk basmasından doğan rahatsızlığı engellemek için çocuk Acı-
kavak Türbesindeki asa suyu olarak bilinen şifalı su ile aydaş taşı üze-
rinde banyo yaptırılır. İki rekât ziyaret namazı kılınır, Kur’an-ı Kerim 
okunur, burada yatmakta olan Murat Dede’ye dua edilir (Karabüber, 
2018: 61). Bu bilgi ile kırk basmasını önlemek için bilinen tedbirler 
bilinirken kırk baskınına uğramış çocuklar için de türbelere gidildiği 
tespiti yapılmış olmaktadır. Aydaş çocukların şifa bulmak için üzerin-
de banyo yaptıkları bir taş da Tosya’nın Kılkuyu köyünde vardır ve 
Dibek Taşı olarak bilinir. Aynı amaçla yararlanılan Orta Bercin kö-
yündekinin belirli bir ismi yoktur. Çiftler köyündeki Ebe Deresi olarak 
bilinen yerdeki taşın üzerinde de marazlı çocuklar yıkanırlar. 

Kastamonu’ya bağlı Benli Sultan türbesinde de Asa Suyu vardır. 
Halk bu suyu kutsal olarak bilmektedir. Hıdırlıktaki Delikli Taş’ın 
deliğinden geçirilen aydaş/zayıf çocukların şifa bulacaklarına inanılır 
(Karabüber, 2018: 61). 
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Ermelik Köyündeki Şifalı Acı Su Tuba Karabüber arşivinden 
 

Delikli taşların etrafında da büyüsel bir ortam oluşur. Delikli ta-
şın bir tarafının güvenli, kara iyelerin hükümran olamadıkları alan ola-
rak bilinir. Buranın sahibi ak iyedir. Karşı taraf kara iyelerin etkili ol-
dukları, onlar tarafından sahiplenilmiş alandır. Taşın kutunun hâkim 
olduğu tarafa âdeta onun alemine geçilmiş olmaktadır. Gökkuşağının 
altından geçilmesi ile de bu tür anlatı ve inançlar vardır. Keza atın 
karnının altından bir taraftan diğer tarafa geçilmesi ile de bu tür anlatı-
lar vardır. 

Kara iyelerin sahipli oldukları alanlar bilhassa hava karardıktan 
sonra evin eşiğinin dışıdır. Batı Karadeniz Kumanlarında da kırklı be-
beğin giysileri akşamdan sonra eşiğin dışında bırakılmaz. Ayrıca yeni 
doğmuş çocuk tek başına bırakılmaz cinlerin çocuğu çalacağına, sa-
hipleneceğine ve değiştireceğine inanılır. Keza inançtan hareketle be-
beklerin bezleri çöp çöplüklere atılmaz. Onların banyo suları da aynı 
gerekçe ile her yere dökülmez gusül dolabına veya tuvalete dökülür. 

Doğu Karadeniz halk inançlarında da boş beşik sallanılmaz, be-
bek beşiğe her konuluşunda besmele ile koyulur. Aksi hâlde beşiğin 
kara iyeler tarafından sahiplenileceğine bebeğin hastalanmasına sebep 
olabileceğine inanılır. Orta ve Batı Karadeniz halk inançları kültürün-
de hasattan sonra ürünün sahibi ürün ambalajlarının paket ve sandıkla-
rın üzerinde oturabilir. Ancak yabancı bir kimsenin oturmasına izin 
verilmez uygun bulunmaz, bereketinin kaçabileceği şekilde inançlar 
vardır2. 

 
2 Kaynak Kişi: Ayşe Öztürk, halkbilimi araştırmacısı 
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Kayseri Saroğlan’da yaşlılar ölünce sarılacakları kefenleri ile me-
zarın içerisine konulacak olan ağaçları da kendileri kesip hazır ederler 
(Gezer, 2011: 61). Bu kefen ve ağaçlar bu amaç için niyet edildikten 
sonra başka bir amaç için kullanılamaz. İzmit çevresinde bu amaçla 
hanımlar özel tabut örtüsü hazırlayıp işlerler. Bize göre bu ses olmakla 
beraber büyü anlayışının kapsamında düşünülebilir. 

Kırk basmasını geçirmek için hasta olan kişinin ya da bebeğin çu-
lundan alınıp kırk kesmeye yollarlar, böylece kırkı kesilmiş olur. Halk 
inançlarında basmak basılmak da büyü içerikli bir uygulamadır. Doğu 
Karadeniz Kumuklarında yerde yatmakta olan çocuğun üzerinden at-
lanır ise onun basılacağına inanılır. Böyle çocuklar basık olur, gelişe-
mezler. Bu inanç Anadolu’nun genelinde vardır. Bu uygulamadan do-
ğacak zararı gidermek, uygulamanın tersini yok edebilmek için atla-
yan kimse tekrar karşı tarafa atlaması gerektiğine inanılır. 

Tosya’da kırk karışmasını önlemek için doğun tarihleri ve ölüm 
tarihleri itibarıyla kırklarının içinde bulunan kimselerin aynı ortamlar-
da olmamalarına dikkat edilir. Aksi hâlde doğum kırkları ile ölüm 
kırkları birbirine karışabileceğine inanılır (Karabüber, 2018: 61).  

Kapama büyüleme ve açma, büyü bozma içerikli bir uygulama 
şeklidir. Kısmetinin açılmasını isteyen kız, kapattığı kilidi minarede 
açar veya açtırır. Savaştan evvel komutan atının kuyruğuna düğüm 
attırarak kara büyüye karşı tedbir olmak üzere ak büyü yaptırır. At 
binen cin olarak da bilinen kara iye geceleri bağlı atların kuyruklarını 
yelelerine düğüm atarak onları tesirsiz hâle getirir. Hatim dualarında 
çocukların parmaklarını açmaları istenir, kolların göğüste bağlanması 
uygun bulunmaz (Kalafat, 2019: 169-175).  

Tekirdağ’da doğum esnasında teneke çalındığında, kapının arka-
sına demir konulduğunda, çamaşır ters yüz çevrildiğinde, elbiselerin 
düğmeleri açıldığında, örgülü saçlar çözüldüğünde kolay doğum ola-
cağına inanılır (Artun, 2008: 250-251).  

Osmaniye Düzçinde bir kişi atleti elbiseyi ters giydiğinde bir kı-
yafetin yakası aşağıya gelecek şekilde konulduğunda kişinin ayakka-
bısı ters döndüğünde ölüm olacağına inanılır (Kılıç, 2010: 97).  

Teneke çalmak tok ses çıkarmak ay tutulunca ayı tuttuğuna ina-
nılan cangoloz veya calmauz olarak bilinen kara iyenin ayı yememesi 
için ayı korumakla görevli iki sema köpeğinin uyanmasını sağlamak 
içindir. Kurtağzı bağlanırken kilit, açılır-kapanır türden bir bıçak ka-
patılır, çiftlik hayvanı çiftliğine dönünce bunlar açılırlar, keza ipe dü-
ğüm açılır ve büyü bozulacağı zaman da açılır. Gelin yeni evinin eşi-
ğinden girmeden evvel üzerine basılmak suretiyle kırılması sağlanınca 
tok ses çıkacak bir tabak ayağının altına koyulur. İnanca göre kara 
iyeler tok sesten kaçmakta veya ölmektedirler. Gece vakti şeytan, cin 
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gibi varlıklardan bahsedilince “tu tu tu Bismillah” denilip tahtaya ses 
çıkarabilecek şekilde üç defa vurulur (Kalafat, 1992: 50-56). 

Bölge Kalafatlarında yaşmaklanmanın olduğuna dair bariz bir 
tespit yapılamadı ancak “duvak günü gelinin ağzı bir şey ile kapatılır. 
Böylece ağzının bek/sıkı olacağına inanılır. Yaşmaklanmak daha zi-
yade ses sakınılması ile ilişkilendirilirken ağzı sıkı olma hâli oldukça 
farklıdır. Doğu Karadeniz’de “ailenin sırrı” diye bir kavram vardır. Bu 
sır, uzun süre gelinlerden ve damatlardan da saklanır. Gelinler ve da-
matlar için yarı şaka bir ifade edası ile “ekleme” denir (Kalafat, 2013: 
17). 

Tosya’da dünyaya yeni gelmiş bebeğin odasına kırklı birisinin 
girmemesinin istenmemesi, düğünü henüz olmuş gelinle karşılaşma-
malarını keza istenmemesi kırk basması veya kırklarının karışması 
inancı ile ilgidir (Karabüber, 2018: 61). İnsanların olduğunu gibi bitki-
lerin de hayvanların da kırkları karışıp kırk basması yaşayabilecekleri 
inancı vardır (Kalafat, 2019). Kırkların basımı inancı sadece doğum 
hâli veya dönemi için değil evliliğin de ölümün de kırk dönemli için 
basmak basılmak inancı vardır. Halk inançlarında basmak-basılmak 
büyü içerikli bir inançtır. Basan basılana zarar vermiş olur baskına 
uğramamak ve baskının zararından kurtulmak için bir seri tedbirler 
alınır. Bu inanç Doğu Karadeniz Kumanlarında da yaşamaktadır (Ka-
lafat, 1999). Bir Akçaabat manisinde, 

“Entarinin üstüne oy 
Kürkü giyerim kürkü 
Bastıramazsın beni 

  Ceplerim doli türkü” denilirken üstün gelemezsin alt edemezsin 
denilmiş olmaktadır (Coşar, 2019: 19-37).           

Tosya’dan derlenmiş basmak basılmak içerikli inançlarda yeni 
tespitler vardır. Bebek dünyaya gelince odasına âdetli, ay hâli olan 
girmemelidir. Girer ve çocuğun yüzüne bakar ise çocuğun ürüfyo ola-
rak bilinen kırmızı kabarcıkların çıkacağına inanılır. Doğum odasına 
yüklü, hamile kadının alınması istenir. Ayrıca doğum odasına hamile-
nin annesinin de girmesi istenmez (Karabüber, 2018: 66). Bu tespitler 
lohusalar arasında basma ve basılma hâlinin hamileler arasında da 
olabileceğini göstermektedir. 

Başı kirli olma hâli kadın ve er kişiler için aklanılmaya muhtaç 
olma ile izah edilir. Başları kirli olanlar bazı uygulamalardan mene-
dilmiştir. İbadet edemezler, ayrıca ellerinin bereketsiz olduğuna inanı-
lır (Karabüber, 2018: 66).  

Tosya halk inançlarından tespiti yapılan bir inanca göre kırklı ev-
den mayanın verilmesi hâlinde hem kırkların karışacağı ve hem de 
evin bereketinin gideceği hususu vardır (Karabüber, 2018: 67). 
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Kara iyelere karşı genel koruyucular arasında tuz önemli bir yer 
tutar. Tekirdağ’da bebeği teri kokmasın diye tuzlanır (Artun, 2008: 
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tarafından içeridekileri dışarıya koruduğu şeklinde bir inanç vardır. 
Ozan İrfan Gökdemir (2019: 150) eşiğin bu özelliğini anlatırken: 

“Dilediğine saray verir 
Yetimlere beşik vermez 
Kapı bize geçit verir 

  Keser yolu eşik vermez” demektedir. 
Ayrıca tuz, biber gibi acı olan şeyleri hava karardıktan sonra ala-

na evin acısının verileceğine inanıldığı için verilmez. Keza bu saatler-
de Doğu Karadeniz Kumanlarında da ocaktan yanar hâlde ateş de ya-
bancı evlere verilmez verenin ocağının sönebileceği inancı vardır. Ba-
zı yörelerde 3 beyazlardan un, şeker ve tuz verilmenin sakıncalı bu-
lunduğu bilinir (Kalafat, 2012). Nevşehir Derinkuyu’da soğan kabuk-
larının yakılmasının uğursuz getireceği gece evin dışına yumurta çıka-
rılmasının ömür kısalmasına yol açacağı yarım çay içen kadının dul 
kalabileceği ocağa süt taşarsa misafir geleceği inancı vardır (Kabak, 
2011).  

Soğan ve sarımsak kabuklarının cin türü varlıkların altın ve gü-
müşleri olduklarına dair halk inançlarında genel kanaat vardır (Kala-
fat, 2012: 298-307). Onların yakılmasından çiğnenmesinden kaçınılır. 
Yumurta çok kere bereket, çoğalma gibi inançların temsilcisi olarak 
bilinir (Kalafat, 2012: 196-204). Başlanılmış bir yiyecek veya içeceğin 
yarım bırakılması hâlinde görünmeyenlerce sahiplenileceği inancı 
vardır ve bu uygun bulunmayan bir davranıştır. Dulluk içerikli inançla 
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aynı mesajı vermektedir (Kalafat, 2001: 7-9). Sütün taşması ile ilgili 
yaygın bir anlatıya göre kaynatılmakta olan süt taşınca gelin hanım 
koşup ona üflemekte gecikir ve istemeyerek sütü tükürmüş olur. Çok 
eski geçmişte süt kaynatılıp taşınca taşan kısmı da süte ilave olurmuş. 
Tükürme olayından sonra bereketi kaçmış (Kalafat, 2014: 623-640). 

Tekirdağ’da lohusa kadına bir hastalık gelmemesi için herhangi 
bir yerine kırmızı kurdele takılır kırk gün dışarı çıkmaz, yalnız bıra-
kılmaz onu ziyarete gelenlere kırmızı renkli lohusa şerbeti içirilir ziya-
retçiler hediye getirirler (Artun, 2008). İki lohusanın odasına konulan 
şeylerin arasında al rengin aynanın ve süpürgenin bulanması bize göre 
al rengin şaşırtıcı olması, süpürgenin temizlik ve aynanın da ışık Ay-
dınlık amaçlı olduğu görüşünde değiliz. Bize göre ayna çıplak gözle 
görünemeyenleri de yansıtabilmektedir. Cenaze evinde ve Kur’an-ı 
Kerim okunan yerlerde aynalar ters çevrilir veya örtülürler. Al renk, al 
karısı esir edinceye kadar al karısına karşı koruyucu özelliğe sahiptir 
Al karısı esir edildikten sonra onun elinin dokunduğu herhangi bir 
kumaş, be parçası al karısına karşı koruyucu ocak, Al Ocağı olur. Sü-
pürgenin al karısı bağlantılı özel konumu vardır. Al karısına karşı ko-
ruyucu özelliği olduğuna inanılır (Kalafat, 2001). 

Halk inançlarında “ters” motifi de büyüsel bir uygulamadır. Gidi-
şatın ters dönmesini yön değiştirmesini, yaşanılanın tersinin olması 
ifade eder. Görücüler kız istemeye gittiklerinde olumsuz cevap alma-
ları ihtimali var ise onun değiştirebilme adına iç çamaşırlarını ters gi-
yerler, kız evi görücülere hayır cevabı verecek ise onlar da gelenlerin 
pabuçlarını ters çevirirler. Kurak havaların yağışlı günlere dönüşmesi 
mesajını verme adına yağmur duasına katılanlar dış giysilerini tersyüz 
ederek giyerler.  Açılan ellerin içyüzü yukarıya gökyüzüne doğru de-
ğil, aşağıya yeryüzüne dönük olur. Ölen kimsenin yıkanacağı suyun 
kaynatıldığı kazan yıkanma işlemi bittikten sonra ölümler dursun an-
lamında ters çevrilir (Kalafat, 1995: 297-307). 

Orta ve Batı Karadeniz bölgesi kırsal kesiminde yemek masasına, 
sofrasına kaşıklar yemekten evvel çukur kısımları yukarı gelecek şe-
kilde ve yemekten sonra ise sırt kısımları bombeleri yukarı gelecek 
şekilde ters koyulur.3 

Halk inançlarını büyü parantezine alınca karşımıza “basmak-
basılmak”, “sahiplenmek-sahiplenilmek”, “örtmek-örtülmek”, “sat-
mak-satılmak”, bağlamak-bağlanmak” “kesmek-kesilmek”, “bırak-
mak-bırakılmak” türünden büyü uygula şekilleri çıkabilmekteydi (Ka-
lafat, 2019). Bunlardan kesmek-kesilmek büyü türü yol, yolcu için 
kadın kişi er kişi arasında olurken; bırakmak-bırakılmak erginlerle 

 
3 Kaynak kişi: Ayşe Öztürk, halkbilim araştırmacısı 
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3 Kaynak kişi: Ayşe Öztürk, halkbilim araştırmacısı 
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bebekler arasında uyku konusunda olmaktadır. Ayrıca büyülü sözler-
den hareketle hastalık nikâhlanılır. Grip olan birisi hastalığından kur-
tulmak için “ne oldu biliyor musun?” sorusuna “ne oldu?” cevabını 
alır ise nezlem sana nikâh oldu” demek suretiyle, inanca göre hastalı-
ğını devretmiş olur. Bu türden büyü, satma-almaktan daha farklıdır. 

Keza bağlama bir noktada hapsetme, esir alma, çaresiz bırakma 
anlamındadır. Etrafında daire çizilen kimsenin bir tür büyü tesirine 
girdiğine inanılır. O kişinin büyüden kurtulabilmesi için çizilen daire-
nin bir yerinden silinmesi gerektiği inancı vardır. 

Batı Karadeniz Kuman/Kıpçaklarının halk inançlarında da yaşa-
makta olan büyü içerikli bir uygulamaya göre kişioğlu kara iyeyi aşa-
bildiği hâllerde büyünün belirleyicisi olan zarardan kurtulmuş olur. 
Uygulamayı örneklemek gerekir ise Tosya ilçesinin yerin altından ge-
çen şifalı suya ekmek atılır, ekmek bir yere takılmadan geçerse kişinin 
dileği kabul olacaktır. Yeraltı sularına atfedilen özel hikmetler bir ya-
na bu türden bir kıyaslama farklı şekilleri ile bütün kutsal mekânlar 
için anlatılır. Yapıştırılmak istenilen taş yapışır ise mağaranın kovu-
ğundan geçilebilir ise atılan taş belirlenen menzile düşer ise gibi. 

Büyü; bir bozma, dağıtma, çarpma, hastalandırma, başarısız kıl-
ma, yenik düşürme, zarara uğratma, dokuyu dağıtma uygulamasıdır. 
Büyücü veya büyüyü yapan bu amaca ulaşabilmek için kara iyeleri 
harekete geçirir. Esasen var olan, yaratılmış olan her varlığın ak ve 
kara özellikleri bir aradadır. Her varlığın ak ve kara yeteneği, özelliği 
vardır. Farklılık bunların nispetlerindedir. Büyücü ve büyüyü yapan 
bu büyü yapabilme amacına ulaşmak için kara iyeleri harekete geçirir. 
Onların gücünden, yeteneğinden, özelliklerinden yararlanır, onları 
kullanmış harekete geçirmiş olur. Büyücü bu kullanma yeteneğini 
gösterebilen kimsedir. Kullanılabilen kara sayısı ve onların güçleri 
nispetinde büyü başarılı olmuş olur. 

Bu kara büyü ise ak büyü nedir? Ak büyü kara büyünün yapılma-
sının önüne geçmek midir? Veya o yapılmış kara büyünün bozmak 
için yapılan büyü türü müdür? Kara büyü ile yakılan, yıkılanı tedavi 
etme, onarma mıdır? Bu kere büyücü ak iyeleri mi harekete geçirmiş 
olmaktadır? Yoksa kara iyelerin geri adım atmalarını mı sağlamıştır? 
Bu kara büyücü tarafından kullanılan ak iyeler midir? 

Güneş çarpar. Yıldırımın, elektriğin, soğuğun, cinlerin, insanoğ-
lunun çarpması gibi güneş de çarpar. Güneş çarpmasından korunma 
yolları da vardır. Güneş çarpmasının arazlarından, tahribatından kur-
tulmanın da yolları vardır. Korunma ve kurtulma da ak iye ve kara iye 
mücadelesi mi vardır? Büyücü bu güçleri kullanabilir mi? Büyücünün 
gücü sadece ak ve kara iye savaşını yönetebilmesinden mi ileri gel-
mektedir? Ayrıca onun imkânları arasında ak ve kara iye elemanları-
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nın sayısı ve evsafları da mı söz konusudur? 
Büyücü din görevlisi değildir. Büyücünün argümanlarını din gö-

revlisi de bazı hâllerde bir dereceye kadar kullanabilir. Büyü din dışı 
tutulmuş ve din görevlisi büyüden kaçınmıştır. Büyü alanını dinin dı-
şında tutulmasının gerektiğini savunmuştur. 

Arınmış ve arınmaya soyunmuş kişinin yaşam tarzı ve din anlayı-
şında mertebe kazanmaya çalışırken büyü alanından uzak durmak gay-
reti için de olur. Büyücünün argümanları arasında yer alan varlıklar bu 
iki alanla ortaklık arz ederler ancak her iki kesim de büyü ve büyücü-
lük içerikli uygulama içerisinde değillerdir. 

Tengri, üstte mavi göğü, altta yağız yeri yaratmıştır. Gök eril yer 
ise dişildir. Evrenin, yaratılışın iki ana etkeni erkeklik ve dişiliktir ve 
“bütün”ü/”tamlık”ı ve “birlik”i ifade eder. Bu aynı zamanda artı ve 
eksi kutup olduğu gibi iyilik-kötülük, su-ateş, karanlık-aydınlık, alçak-
lık-yükseklik, düşünce-eylem gibi zıtları, ama biri olmadan diğerinin 
de olamayacağını işaret eder. Türk mitolojisinde yaruk (aydınlık) ile 
kararıg’ın (karanlık) birliği demektir. Evrenin özünde bu iki varlık/öz 
olduğu gibi insanda da biyolojik olarak hem erkeklik hem de kadınlık 
hem iyilik hem de kötülük bir aradadır. Ancak birisi baskın olduğu 
için erkek ve kadın veya iyi ve kötü olarak ayrılmışlardır. 

Aşk konusunda da dünyevi aşk ile manevi aşk tezattır. Ancak biri 
yaşanmadan diğeri olmaz. “Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü” ve-
ya tam tersini söylerken Yunus, bu gerçekliği dile getiriyor. 

 
 

        
Sac Ayağı Tuba Karabüber arşivinden      
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Kara Kazan Tuba Karabüber arşivinden 
 

Osmaniye-Düziçi’nde lohusa kadının kırk gün gitmemeye dikkat 
ettiği yerler arasında cenaze, düğün ve bayramlaşma vardır. Gitmeme-
sinin izahı, cenazede ölümün kırkı çıkmamıştır, düğünde gelinin kırkı 
çıkmamıştır ve bayram yerine gidilmemesi de bayram kalabalığını 
oluşturan alanda farklı kırklıların olabileceğindendir. Ölümün de evli-
liğin de farklı doğumlarında kırklı kadını ve bebeğini basabileceği 
inancına karşı korunmak amaçlıdır. Bu durum onun mezarının kırk 
gün açık olduğu şeklinde anlatılmış olunur. Tekirdağ’da da lohusa 
kadının kırkı çıkmadan yeni gelin onu ziyaret etmez (Artun, 2008: 
250-251). 

Tosya’da da lohusa kadın ve bebeğinin evde yalnız bırakılmayışı 
onun yanında makas, süpürge çöpü/dalı, urgan, yastığının altında gö-
bek kordonunun kesildiği jilet, bıçak konulması geleneği vardır. Böy-
lece bebek ve annesinin perilerin, süflülerin/cinlerin musallat olmala-
rının engelleneceğine inanılır. Bu da al karısının basması bağlantılı bir 
inançtır (Karabüber, 2018). Zira süpürge otunun üzerlik otunda olduğu 
gibi bir kısım görünmeyen şer güçlere karşı koruyucu özelliği vardır. 
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türü ve bağlanılmış olmak da büyü yapılmış, büyülenmiş olma hâlidir. 
Bağlamak-bağlanılmak büyüsünün çeşitli türleri vardır. 

Keza jilet, makas ve bıçak madeni aksamlardır ve demir kapsa-
mında algılanırlar. Doğumda kullanılmış olmaları onları çok daha özel 
yapar. Demir kara iyelere karşı genel koruyucular arasında yer alır. 
Büyücüler kara iyeleri harekete geçirirken demiri büyüde genel koru-
yucu olarak kullanır (Kalafat, 2000: 141-150). 

Birçok yerde köstek kesmek olarak bilinen ayağını basamayan 
çocuklar için yapılan uygulamanın adı Tosya’da adım kesmek olarak 
bilinir. Bağlamış olan kara iyelerdir. Adım kesmek veya köstek kes-
mek ile yapılan ise büyüyü bozmaktır. Huy kesme uygulaması da ma-
hiyet itibarıyla kara iyelerin insanoğluna bulaştırdıkları olumsuz bir 
haldir. Huy kesme uygulaması ile kara iyenin etki alanından huyu ke-
silen huylu kurtarılmış olur.  

Adana/Karaisalı’da çok ağlayan çocuk ulu ağacın altından geçiri-
lerek, çocuğa kan bağı olmayan çocuğun ağzına terlikle vurur ve böy-
lece onunla kötü huyunun ilişkisi kesilmiş olur (Göçer, 2014).  Osma-
niye/Düziçi’nde çocuğun çok ağlaması uluma olarak bilinir ve bir fe-
laketin işareti olarak algılanır, tedavisi için çocuk hocaya götürülüp 
ona muska yazdırılır (Kılıç, 2010: 60-61). Muska Arapçada “yazılı 
şey” anlamına gelir. Kişi hastalıklardan, zararlı etkilerden, düşmanlık-
lardan görünmez kazalardan korunmak amacıyla kâğıda yazı yazılarak 
kişinin ya da çocuğun üstünde taşınır (Anadol, 2006). 

Muska sadece ve muhakkak kişiyi mi korur veya muhakkak yazı 
ile mi olur çizimle de olamaz mı, yazılması için muhakkak kâğıt mı 
gereklidir? Korunmak için yapılan muska vardır da düşmanlık için 
yapılmış muska yok mudur? Muska da genel anlamda ak ve kara büyü 
kapsamında ele alınamaz mı? Yararlı olma adına yapılmış iken etkisi 
zarara dönüşen muskaların varlıkları da bilinmektedir. Üzerinde cev-
şen Esma’ül Hüsna’yı taşıyan kimse onun manevi kuvvetine sığınır-
ken Allah’ın sıfatlarına sığınmış olmaktadır. O da bir muska ise üze-
rinde Allah kelamının geçmiş olması mı ona referans olmaktadır? 
Muskalar bu arada enamlar neden 7 kat muşambaya sarılırlar. Bu uy-
gulama onların içerdiği kutsiyete saygı olarak algılanırken bu tür 
muskalar din kapsamında mı mütalaa edilmeli? 

Muskanın yazıldığı dilin farklı olması onun şerlerin defedilmek 
zararından kurtulmak korunmak amaçlı olduğu özelliğini yok saydır-
maz bir yardım isteme dilekçesidir. Muskaya ayet yazan da olur birta-
kım büyüsel ifadeler yazan da olur. Şaman bu büyüye yılan derisi ve-
ya süpürge dalı koyarken bazı muskalarda bu türden yazılanlarla bir-
likte gücünden istifade edilmek istenilen tırnak, deri ve sarımsak ve 
benzerleri de konulmuş olur. 
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Kırk uçurması uygulaması ile eşiğin dışına çıkarılacak bebek ve 
annesinin alkarısı türünden kara iyelere karşı korunması uygulaması 
kara büyüye karşı zamanında ve gerektiği gibi kırk dökmek, kırkını 
çıkarmak, kırk uçurmakla ak büyü yapılmış olunur (Karabüber, 2018). 
Âdeta hastalığa karşı aşı yaptırılmış olunur. 

Tosya yöresi halk inançlarında yer alan lohusa bıkar inancı bebe-
ği kırk döneminde ziyaretçilere göstermeyerek nazardan koruma yön-
temidir. Bir yerde bebek odasında uyuyor uyandırmayalım” denir. 
Böylece kişioğlunda kem enerjinin tesirinden bebek korunmak isten-
miş olunur. Nazar da kendi türünde bir büyüdür. Kişioğlu istemeyerek 
de olsa farkında olmayarak da büyü yapmış olabilir. Hatta kişinin 
kendisini nazar edebileceği ve korunmak için felak, nas sürelerini 
avucuna üfleyip yüzüne vücuduna sürmesi önerilir. Bu sürelerdeki 
manevi gücün pis nefisteki kem gücü alt edeceği en zararına ona mâni 
olacağına inanılır. 

Tosya yöresinde bebeğe süt verirlerken ağzının iştahlı bir kadın 
veya okumuş bir tarafından açtırılmak istenmesi böylece bebeğinde 
iştahlı ve okumuş bir kimse olacağına inanılması büyü kapsamında bir 
uygulamadır. Kişioğlunun kutundan yararlanılmak istendiğine örnek 
teşkil eder. Çocukları yaşamayan anne adayının çok çocuklu annenin 
beşini kullanma istemesi veya doğacak bebeğinin diğer çocukları gibi 
bebekken ölmemesi için dokuz kapıdan kundak kumaşı toplama tü-
ründen bir uygulamadır. Bu kumaşlarda iksir gücü aranmış olur ve bu 
kundaklar bir anlamda efsunlu kabul edilir. Nitekim Tosya’da lohusa 
kırkı çıkınca ilk defa çocukları iyi huylu olan bir eve gider (Kara-
büber, 2018). 

Tosya halk inançlarında bebeğin kırkı çıkınca kırk uçurmak için 
uslularına/ babaannelere götürülür. Gece eve dönülürken bebeğin 
koynuna içerisine kömür konulmuş ekmek koyulur. Ekmek yolda kö-
peğe verilir. Ekmeğin köpeğe verilme işlemi ertelenir ise bebeğin bü-
yüğünce köpek gibi çemkirdiğine/karşılık vereceğine inanılır. Ekmek 
eve götürülüp ineğe verilir, bebeğin yüzüne sürülüp kapıdan dışarıya 
bırakılır (Karabüber, 2018).  

Ekmeğin köpeğe verilmesi bir saçı uygulamasıdır. Yüzüne sü-
rülmesi ise saçının kim için yapıldığını göstermek amaçlıdır. Kurban 
kanının yeni binanın temeline veya yeni arabanın tekerine sürülmesi 
türünden bir uygulamadır. Saçı genel anlamda sadaka manası taşır 
Sadaka şerleri, musibetleri önler, çok kere de şükran ifade eder. İs-
lam’da Allah rızası için Allah adıyla yapılır. Eski inanç sisteminde 
kara iyelerin şerrinden korunmak ak iyelere memnuniyet belirtmek 
için yapılır olmalı idi. Keza yolculuğa çıkılınca sadaka verilir, eski 
inanç sisteminde Ovo/Obolara taş koymak, bez bağlamak suretiyle 
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saçı yapılıyordu ve yapılmaktadır (Kalafat, 2016: 13). Batı Karadeniz 
Kalafatlarında da Tosyalılarda olduğu gibi duvak günü verilen para 
saçısının ismi Peygamber Saçısı olarak bilinir (Karabüber, 2018). 

Kömür ateş kültü ile bağlantılı olmalıdır. Ayrıca kara is, akı gü-
zelliği örtüleme amaçlı olarak da kullanılır. Çok güzel bebek ve geli-
nin ilk günlerinde yüzlerine kömür sürülürdü. Güzel çocukları çirkin 
göstermek de bir örtüleme yöntemidir ve büyü kapsamında mütalaa 
edilir. Örtüleme yöntemi ile koruyucu büyü yapmış olmanın birçok 
türü vardır. Maksat kara iyelerden ak büyü yaparak korunmaktır. 

Örtüleme yöntemi ile büyü insan isimlerinde de sık sık rastlanır. 
Çocuklara belirli bir yaşa kadar çirkin isimler konur böylece onların 
güzellikleri kara iyelere karşı korunmuş olur. Gerçek yaşın söylenil-
memesi suretiyle kem gözden, nazardan korunma da bir örtüleme şek-
lidir ve büyü kapsamında kabul edilebilir. Bazı hâllerde çok küçük 
olmasına rağmen gelişmiş çocukların yaşı fazla söylenilirken bazen de 
genç dinamik bir intiba bırakan kimde pis nefisten korunmak için yaş 
olduğundan az söylenir. Halk sufizmindeki pis nefis, kara iyelerle ve 
pak nefis de ak iyelerle büyük ölçüde aynılaştırılabilir. Kutlu kimsele-
rin ulu zatların isimleri verilmek suretiyle o şahsın manevi koruması 
altına girildiğine inanılır. Huda verdi, Allah verdi, Hakverdi isimleri 
bu türden koruyuculuğu olduğuna inanılan büyüsel isimlerdir. 

İnsan isimleri ile uhrevi âlem arasında bir bağ kurulduğu inancı 
vardır. Son çocuğa verilen Besti, Kafiye veya Yeter ismi ile artık ço-
cuk istenmemiş, Kız Yeter veya Oğul Gerek ismi ile de artık erkek 
çocuğumuz olsun denilmiş olur. İsimden hareketle verilmek istenilen 
bu mesaj Döndü ismi verilerek de yapılır. Onlar yaşadıkça tekrarlanan 
bu isimlerle âdeta dilek tekrarlanmış olunur, bir nevi “âmin” denilmiş 
olunur. Çocukları yaşamayan ailelerin çocuklarına Yaşar veya Dursun 
ismini koyuşları da bu kapsamda anlamlandırılır. 

 İnsanın taşıdığı ismi ile onun taşıdığı manevi atmosfer arasında 
büyüsel bir bağ olduğuna inanılır. Aynı isimli iki kişi arasında oturan 
kimsenin o an tutacağı dileğinin olacağına inanılır. İsim büyü bağlan-
tılı bir tespitte ise isimlerin uzun veya birkaç kelimeli olmasının is-
tenmesidir. Büyü yapılırken ebcet hesabı kelimenin tekabül ettiği an-
lam belirlendiğinden, uzun isimlere büyü yapılmasının zor olduğuna 
inanılır. Çocuğa isim verilirken ahrette o isimle çağrılacağı hâl bu 
olunca ismin anlamının kutlu bir içerik taşıması istenir. 

Tosya’da kırk uçurmak için gidilen eve ekmek götürülür ve o 
evin ekmeği değiştirme yapılır (Karabüber, 2018). Bu uygulama ile 
gidilen evin kutundan yararlanılma amaçlanmış olabilir. Kırkı çıkınca 
bebek için mevlit yapılması da bir şükran ifadesi olmalıdır. Gidilen 
evden bebeğin kundağına ekmek, şeker ve yumurta konulması şeklin-
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deki uygulama Sürmeneli ailelerde de vardır. 
Gaziantep Oğuzeli’nde sütü az olan annenin sütü bol olsun diye 

süt taşı olarak bilinen sarı bir taş boynuna kolye olarak takılır (Çetin, 
2016: 11). Adana Karaisalı’da bebeğe ilk meme verilmeden evvel be-
beğin ağzına zemzem suyu ve hurma sürülür ise çocuğun dinine bağlı 
ve annenin sütünün bol olacağına inanılır (Göçer, 2014: 52). Zemzem 
etrafında oluşmuş halk inançları onun kutsaldan yararlanılarak şifa 
olduğunu söylerken büyücünün yaralandığı suyun konumu ile kutsal 
kapsamında olduğu kabul edilen suyun konum farkı nerededir? 

Hz. Musa’nın firavun karşısında gösterdiği hikmette Hz. Mu-
sa’nın yılana dönüşebilen asası büyücülerin yılanlara dönüşen asaları-
nı yutmaktadır. Böylece hikmet ile büyünün farkı ortaya çıkmaktadır. 
Büyü ile dinin çağdaş oldukları ve her ikisinin de halk nazarında kabul 
gördükleri asgari Hz. Musa dönemine kadar uzanmaktadır. 

Batı Karadeniz Kuman/Kıpçaklarında nazar büyüsüne korunmak 
ve kurtulmak için tuz patlatma, kurun dökme, tuz çevirme, uygulama-
ları yapılır. Erzurum’da kurşun dökme gibi mum dökme de vardır. 
Sarılıktan korunmak ve kurtulmak için sar giysiler, örtüler tercih edilir 
Al karısından korunmada sarı rengin yerini al/kızıl alır. 

Bize göre bu uygulama da büyünün genel anlamının kapsamı içe-
risinde düşünülebilir. Zemzem suyu büyü vasıtasıdır, demek istemiyo-
ruz ancak Bağdat hurmasında veya zemzem suyunda ilahî bir gücün 
olduğuna inanmak onları büyü vasıtası olarak algılamak anlamına da 
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bilmektedir. 
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Bazı açıklamalar zemzem suyunun şifa kaynağı olduğu ve fakat 
kutsal olmadığı şeklindedir. Yerinin tekrar açılması Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip’in gördüğü rüya üzerine olmuş-
tur. O, Kitabı Mukaddes’te Ahd-i Atik’te yer almıştır. 4.000 yıldan 
beri durmadan akan zemzem suyunun mukaddes bir su olduğunu açık-
larlar. İçilmesine besmele ile başlanılır ve ayakta içilir. O, Hz. Ceb-
rail’in yeri eşmesi ile yer yüzüne çıkmıştır. Hz. İbrahim’in eşi Hacer 
ve oğlu Hz. İshak’ın aç ve susuz kalıp dua etmeleri üzerine yeryüzüne 
çıkmıştır. İslam’dan önce yılda bir defa onun etrafında tören yapıl-
maktaydı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zemzem içerken “Allah’ım sen-
den yararlı ilim, bol rızık ve her dert için şifa istiyorum” diye dua etti-
ği bilinmektedir. 

Diğer bir tespitte Kırk karışmasını engellemek için çocuk Acıka-
vak Türbesi’ndeki şifalı su ile yıkanır ise kırk karışmasının geçeceğine 
inanılır. 

Kırklama çocuğun doğumundan yirmi gün sonra kırk gün sonra 
da yapılır. Kırk yumurta su, kırk kaşık su veya kırk tas su ölçülüp bir 
kaba konulur kişi elini suya “Altmış yetmiş nesi varsa çıkmış gitmiş” 
diyerek değdirir. Suyun içine yedi tane taş, soğan kabuğu, iğne, altın 
yüzük ve kömür konulur. Bebek annesinin omuzunda ya da kucağında 
o suyla yıkanarak kırklama yapılır. Kırklama yapılırken bazen anne ile 
bebeğin başına bıçak tutularak üzerine su dökülür. Bazen de kırk de-
likli olduğu için keygirin/kevgirin veya ilistirin/elek üzerinden su dö-
külür. Arta kalan su da evde yıkanması mümkün olmayan koltuk gibi 
eşyaların üzerine serpilir. Böylece anne ve bebeğin hasta olmayacağı-
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na eğer kırklama yapılmazsa bebeğin aydaş/zayıf olacağına inanılır 
(Karabüber, 2018). 

Halk inanmalarında 20 gün yarı kırk ve 40 gün de tam kırk olarak 
bilinir. Kırk suyuna konulanlar için kırk sayısı ölçüdür. Yumurta kırk 
suyuna konulduğu gibi bebeğin götürüldüğü ilk ziyaretlerinde de eli 
boş çıkmasın diye bebeğe verilmesinin hayrına inanılır. “Altmış yet-
miş nesi varsa çıkmış gitmiş” şeklindeki söylem Türkçe yapılmış bir 
duadır. Yedi sayısı da Türk kültürlü halkların halk inançlarında formel 
sayılardandır. Taş, soğan, iğne, Altın ve kömür halk inançlarında ko-
ruyu oluşları ile bilinirler. Bebeğin kırklanma esnasında yukarıda tu-
tulması basılmaya karşı bir tedbir olabilir. Bıçak, kara iyelere karşı 
genel koruyucular arasında özel bir yer tutar. Halk inançlarında kap 
kaçak gibi eşyalar da kırklanırlar. 

Kırk çıkarmada yapılan Türkçe dua ile Tosya’da konuşamayan 
çocuğun konuşabilmesi için Esma’ül Hüsna yazılı kâğıdın onun yastı-
ğının altına konulmasının aynılık ve ayrılık arz eden yanları büyü ile 
dinin ortak olan ve olmayan yönlerini içerir. Dinin merkezinde Allah, 
büyünün merkezinde ak ve kara iyeler vardır. 

 

  
Kırklama Tası Tuba Karabüber arşivinden   

Kırklama Tosya’nın Gökçeöz Köyü’nde doğan çocuk oğlan olur-
sa 39’unda, kız olursa 40’ında yapılır (Karabüber, 2018). Erkek ço-
cuklarının kız çocuklarından bir gün önce kırklanmış olmaları halk 
inançlarındaki erkişi/kadın kişi farklılaşmasına teyit edici bir derinlik 
kazandırmıştır. Bu yörede kırk basımına uğrayan çocuklar aydaş ola-
rak bilinir. 

Kırk formel sayısının başka büyüsel fonksiyonları da vardır. Be-
beğin kırk saçının sandıkta saklanması gerektiğine inanılır. Bebeğin 
ilk tırnağının kırkı içerisinde kesilmemesi gerektiği inancı da vardır. 
Bu saçın bebeği büyüye karşı koruyacağına inanılır. Bebeğin kesilen 
ilk saçının anne tarafından yanında taşınması hâlinde bebeğe büyünün 
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tesir edemeyeceğine inanılır. Bu türden büyüsel sınırlamalar diş ve 
tırnak için de konulmuştur. Bebeğin ilk dişi herhangi bir yere veya 
çöpe atılmaz türbe, cami veya pencere pervazına sokulur. Tırnağı er-
kek kesilmiş bebeğin büyüğünce hırsız olacağına inanılır (Karabüber, 
2018). 

Tosya’da lohusanın sütü azalınca sütü artırmak için yedi kapıdan 
ekmek istenirken sütü gezmeye gitmiş denilirse sütünün artacağına 
inanılır (Karabüber, 2018). Sütün gezmeye gitmiş olduğunu söylemek 
sütün olmadığını söyleyerek sütün incinmesine mâni olmak içiriklidir. 

Halk inanmalarında örtülü sözlerde büyüsel bir gücün olduğuna 
veya sözün büyüsel gücü adına onların örtülmesi gerektiğine inanılır. 
Mesela koşan çocuğa “koşma düşeceksin” denilmez. Düşeceksin deni-
lirken olumsuz bir temenni de bulunulmuş olunduğuna inanılır. 
“Koşma, dikkat et düşmeyesin” denir. İfade şeklindeki temenninin 
büyüsel bir fonksiyon içerebileceğine inanılır. Tosya’da annenin sütü 
azalınca onu artırmak için yedi kapıdan ekmek istenir (Karabüber, 
2018). 

Yedi kapıdan ekmek isteyerek bunlardan birisinin sütün artması-
na vesile olacağına inanmak, çocuğu yaşayamayan annenin yedi kapı-
dan yama toplayarak bebeği için kundak bezi dikmeyi vaat etmesi şek-
lindeki uygulama inanç içeriği bakımından aynıdır.   

Tosya yöresinde çobana hergele denilmektedir. Tutulan bir her-
geleye iki baş soğan ile ekmek azık olarak verilir. Çoban azığını ak-
şama kadar gezdirir. Akşam olunca o soğan ile ekmek anneye “dağı 
taşı gezdim” denilerek yedirilir. Böylece onun sütünün artacağına ina-
nılır (Karabüber, 2018). 

Bu uygulamadaki sihirli kelimeler dağ ve taştır. Kars’ta akarsuda 
çimildikten sonra tek ayağımız üzerinde seker ve “Ağ taş kara taş gel 
kulağımın suyunu al da kaç” denilirdi. Böylece dağların taşların bizle-
ri hastalanmadan korunmamızı sağlayacağına inanılırdı. Dağlar taşlar 
tılsımlı efsunlu alanlardı (Kalafat, 2010). 

Tosya’da doğum anında ezan okunur. Bir ezan da ismini vermek 
için bebeğin kulağına okunur. Diğer vakit ezanı okunduktan sonra an-
ne abdestlenir/abdest alır ve bebeğe süt verilir. Abdestlenilmemişse 
besmele ile göğsü yıkanır ve yeni doğan bebeğe üç ezan geçtikten 
sonra annenin memesi verilir (Karabüber, 2018). 

Ezan kutsal mıdır? Kutsallığın belirlenmesi onun konumuna ayet 
veya hadislerde açıklama mı gerekmektedir? Kur’an da geçen her var-
lık her yaratılmış kutsal mı kabul edilmeli? Kur’an-ı Kerim yaratılmış-
lardan her şeyin ayın, güneşin, yıldızın, zamanın toprağın insanın vb. 
aynı zamanda birer ayet olduklarını açıklanmaktadır. Ezan ibadet saa-
tini açıklayan bir duyurudur. Duyurma şekli olarak geliştirilmiştir. 
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Cami kutsal mıdır? Onun kutsallığını belirleyen içerisinde namaz kı-
lınmakta olması ise namaz kılmak için cami şart olmadığı gibi kapalı 
yer olması zarureti de yoktur. Bu noktada büyücünün büyü yapabil-
mesinde aranılan şartlar ile dindarın ibadet yapabilmesi aradığı şartlar 
kutsal olan itibarıyla yeniden gözden geçirilmelidir. Din ile büyünün 
farlılığının belirlenebilmesi için kutsaldan hareket edilirken bu husus 
gereklidir. 

Şefaat nedir? kimler şefaat edebilirler, kimlerden veya nelerden 
şefaat nasıl istenir? Peygamberlerden şefaat istenirken şefaat ya Resul 
Allah denir. Şefaatçi kılınan makama şefaat edebilme gücünü verenin 
onu resul yapan Allah’ın olduğu da belirtilmiş olunur. Talebi karşıla-
yacak olan Allah’tır. Şu hâlde şefaat edebilme için bu konuma geti-
rilmiş olmak gerekir. Ulu olduğu üzerinde durulan kimsenin ululuğu-
nun teyit ve tescil edilmesi Allah’ın irade ve takdirindedir. Bunun an-
laşılmasında ayetlere ve onların anlaşılmalarını kolaylaştıran hadislere 
bakılabilmektedir. Dua da dilekleri Allah’a ulaştırmada melekler gö-
revlidir. Büyücünün böylesi bir donanımı var mıdır? Büyücünün büyü 
yaparken onu güçlü kıldığına dair bilinen güç mevkisi, kaynağı, mer-
kezi var mıdır? 

Büyücü büyü işleminde ak ve kara olan iyeleri kullanmaktadır. 
Semavi dinlerde bunların karşılığı muhtemelen melekler ve cinlerdir. 
Cinlerin imanlı ve imansız olarak ayrıldıkları bilinmektedir. Şama-
nizm’de şaman yaratılmışlardan tümünün iyesini kullanmakta veya 
onlardan yardım alabilmektedir. Onun birçok etkili olduğu alanlar ara-
sında büyü de vardır. Şamanın seçilme yetişme süreçlerinde ona o gü-
cü veren semavi gücün olduğu kabul edilir. Şu hâlde şamanın varlı-
ğından ve donanımından haberdar olan iyeler üstü kadir bir makam ve 
onun bir sahibi vardır. 

Kutsal suyun kutsallığı nasıl belirlenir ve bu belirlemenin din-
büyü bağlantısının varsa tespiti bakımından önemi nerededir? Dua ve 
bedduaların amacına hedefine ulaşmalarında aracı veya vasıta unsurlar 
var mıdır rollerini nasıl ifa ederler? Dindarın dua veya beddua ederken 
sarf ettiği sözlerin gücü ile büyücünün büyü yaparken sarf ettiği sözle-
rin içerik mahiyeti nedir, nerededir? Bu ve benzeri soruların cevap 
bulabilmesi din ile büyünün var ise ortak olan ve olmayan yanları or-
taya çıkacaktır. 

Ölüm dönemindeki inanç ve uygulamalarda da bir takım büyü-
sel içerikli izler görülür. Artun (2008: 195) bunları daha ziyade atalar 
kültü ile bağlantılı bulur ve mezar ziyaretlerinin sık sık yapılmasını 
buradan hareketle açıklar. 

Ölünün yıkandığı suyun kaynatıldığı kazanın ters çevrilmesi ge-
rektiği inancı burada da yaşamaktadır (Karabüber, 2018: 92). Bu inan-
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cın derinliğinde de ters inancının içeriğindeki özellik vardır. Artık 
ölüm olmasın, ölümler yaşama dönüşsün mesajı verilmek istenir. Ters 
uygulaması da bir büyü türüdür. 

Cenazenin çıktığı evden bir takım ayakkabısı, kıyafetleri evin de-
nesi/pirinç yağı, sabunu, çırası, kibriti cenazenin çıktığı akşam fakire 
verilir. Çıra ve kibritin kabrine ışık olacağına inanılır. Keza ölenin 
ardından ölüm acısının çıkacağı inancından hareketle sabun da verilir. 
Ölen şahsın eşyalarının verilmemesi hâlinde çulum çaputum nerede” 
diye ruhunun geri geleceğine inanılır (Karabüber, 2018). 

Ölünün ardından yapılan bu uygulamalar Oğuz boyu Türk top-
lumlarında da vardır ve bunlar büyük ölçüde eski Türk inanç sistemi 
ile ilişkilendirilir. Ayakkabıların evin eşiğinin dışına uç kısımları dışa-
rı gelecek şekilde giriş istikametinin tersine koyulur. Bununla bu ev-
den bu ayakkabıların sahibi ölü olarak çıktı denilmiş olur. 

Sabun, Türk kültürlü halklarda acıyı temsil eder. Umuma açık 
banyolara hamamlara giden kimseler çok kere artan sabunu evlerine 
geriye getirmezler. Ölü yıkanırken son banyosunda ayaklarının altına 
sabun sürülmez. Akşam karalığından sonra evin eşiğinden dışarı çıka-
rılmayan nesneler arasında sabun da vardır. Komşuya sabun pek veri-
lip alınmaz. Sabun da makas ve bıçak gibi elden ele verilip alınmaz. 
Cenazenin çıktığı evin her tarafı yıkanıp paklandıktan sonra duvarlar 
belirli bir seviyeye kadar sabunlu su ile temizlenir ölüm meleğinin 
kılıcından kan sıçramış olacağı inancı vardır. Bazı yörelerde aynı 
inançtan hareketle su kaplarından sular boşaltılır. 

Ölen şahıs ibadetine düşkün namazlı niyazı bir kimse ise giysileri 
inkârcı, alkolik kimselere değil de daha ziyade fakirlere verilir. Böyle-
ce ölen kimsenin ruhunun daha rahat edeceğine inanılır. Ölen kimse-
nin defini ertesi güne kalacak olsa da olmasa da odasının lambası bir 
gece yanık bırakılır. Ayrıca mezarının başında da ateş yakılır. 

Ölen kişinin ruhunun evine gelmesi farklı şekillerde izah edilir. 
Eski Türk inanç kültüründe tul diye bilinen uygulamada ölen şahsa ait 
yakınları tarafından bilhassa annesi ve eşi tarafından sembolik eşyaları 
saklanırdı. Bunlar farklı vesilelerle yakınları tarafından çıkarıp onlara 
bakılarak ölen kişi hayırla, hasretle anılırdı. Bu uygulamanın izleri 
hâlen halk inançları kültüründe yaşamaktadır. Ölen şahısın bu uygu-
lamayı hissettiğine unutulmadığına şahit olarak mutlu olduğuna inanı-
lır4. Ayrıca bir de hortlama olarak bilinen bir inanç vardır. Mutsuz 
ruhların zaman zaman rüyalara korkunç bir şekilde girerek bazı çevre-
leri rahatsız ettiğine inanılır. Öyle hâllerde onun ruhuna bol bol 
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Kur’an-ı Kerim okunur. 
Ölülerle diriler arasındaki bir diğer ilişki şekli de cuma akşamları 

onların evlerini ziyaret ettiklerini huzurlu ve halis bir yaşamlarına ha-
yır hasenat içerisinde olduklarına şahit olununca mutlu olduklarına 
inanılır. Nitekim bir yakınını rüyasında gören kimse ya sadaka verir 
veya onun ruhuna Kur’an okur. 

 
Sonuç Olarak 
Bu çalışmamızda bölge halk kültürünü tanımamızda esas alınan 

eser Kuman/Kıpçak halk inançları merkezli bir inceleme değildir. 
Tosya halkının büyük çoğunluğu Kuman/Kıpçak Türklerinden de 
oluşmamıştır. Kastamonu Kuman/Kıpçakları ağırlıklı olarak Kasta-
monu’nun Cide ilçesindedir. Cide halk inançları ve orada yaşamakta 
olan Kuman/Kıpçak halk inançları ayrı bir çalışmada ele alınacaktır. 

Doğu ve Orta Karadeniz Kuman/Kıpçak halk inançları çalışmala-
rımızdan sonra Karadeniz Kuman/Kıpçak coğrafyasının batı ucuna 
dair de tespitlere yer verebilmiş olma adına bu çalışma bir adım niteli-
ğinde hazırlanmıştır. 

Bu çalışmada ele alınan ve alandan derlenmiş olan verilerin do-
ğaldır ki muhakkak ve tamamen Kuman/Kıpçak halk kültürüne ait 
oldukları söylenemez. Asgari bin yıl evveline ait inanç izlerinin takibi 
çalışıldığı bir arayışta bu nokta göz ardı edilmemelidir. 
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KIRIM GEZİ NOTLARI 
 

Hatice GÜLENSOY* 
 

Haziran 1992. Çok heyecanlıyım fakat heyecanımı belli etmeme-
ye çalışıyorum. O, uçması bile bir mucize olan uçak, nihayet piste in-
di. Heyecanım uçağın hurdalığından değil, “Kırım’dayım diyorum eşi-
me, Kırım’dayım, gerçek mi?” 

Kırımlı Rüstem ile Logman bizi karşılamaya gelmişler. Onlar da 
en az bizim kadar heyecanlı. İki metreye yaklaşan boyları ve heybetli 
duruşları ile tarih sayfalarından fırlamış iki akıncı, iki alp. Logman 
(Lokman), Karadeniz’in aniden patlayan o gem vurulmaz dalgaları 
gibi hırçın, atak, gözü pek; o derece de munis, fedakâr, sevgi dolu. 
Rüstem, sönmüş görünen bir yanardağ. Öfkesini, sevgisini saklamayı 
bilen, her an kınından sıyrılmaya hazır çelik bir kılıç gibi. O iri cüs-
sesinden umulmayacak kadar yumuşak, sabırlı… 

Davet gereği otele gidiyoruz. Fakat Rüstem ile Logman bizi ote-
lin o korkunç soğukluğuna bırakmak istemiyorlar. Biz otelde arkadaş-
lar ile kalmak istiyoruz. Logman ile Rüstem, bizi üzmekten çekinip 
kabul etmiş görünüyorlar. Rüstem boynunu büküyor, o koca dev gibi 
heybetli görünüşleri ile boyun bükmeleri içimizi burkuyor, onlarla ev-
lerine gitmeyi kabul ediyoruz. Yaptıkları plana göre Rüstem’in evine 
gidiyoruz. İlk defa gördüğümüz Rüstem’in eşi Gülnar, oğulları Kay-
ser, Haydar ve babası ile akraba samimiliği içinde kucaklaşıyor, ku-
caklaşıyoruz. Sadeliği, asaleti, temizliği ve hamaratlığı ile tam bir 
Türk kızı Gülnar. Bizi memnun etmek için çırpınıyor. Bir granit kaya 
gibi Rüstem’in babası. Rus’un zulmü, yılların yükü, bir de eşi Hatice 
hanımın kaybı üst üste gelmiş fakat bükememiş belini. “Daha çok işi-
miz var” diyor inatla, umutla Haydar Bey. Sıcacık yatağından, anasın-
dan, kardeşinden koparılıp yalınayak, pijaması ile sürüklenip bir hay-
van vagonuna atıldığında 13 yaşında imiş. Evine iki göz daha eklemiş. 
Elimizi yüzümüzü yıkayıp bahçeye çıkıyoruz. Her taraf göz alabildi-
ğince yeşil, burası cennetten bir köşe sanki. Sebzelerin, çiçeklerin, 
otların isimlerini söylüyoruz. Karşılıklı birkaç harf değişikliği dışında 
Türkiye’dekiler ile aynı isimler, aynı kelimeler. Tabii, birkaç da Rusça 
kelime girmiş dillerine. 

Akşam yemeğinde, Logman ve Kayseri’de iken dilinden düşür-
mediği eşi Gülnar geliyorlar. O da Rüstem’in Gülnar’ı gibi asil, güzel. 
Uzun uzun kucaklaşıyoruz… Bize hiç yabancı olmayan yemekler; 

 
*Çocuk Kitapları Yazarı ve Çizeri, Araştırmacı, Ressam,  
gulensoyhatice@gmail.com 
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mantı, dolma, sarma, salata, çelik (çilek).  
İçimde sevgi hasret, mutluluk, hüzün bir fırtına olmuş ha patladı 

ha patlayacak. Kendimi tutamıyorum hem ağlıyor hem gülüyorum, 
utanarak “Sevinçten, sevinçten!” diye gözyaşlarımı silmeye çalışıyo-
rum.  

Her sabah yollara düşüyoruz. Rüstem bize Kırım’ı gezdiriyor. 
Gezerken içimi tarifi imkânsız bir acı, bir hüzün kaplıyor. Yıllardır sü-
ren hasret bitmişti işte.  Rüyalarımızın en güzel köşesini süsleyen esir 
Türk topraklarının birisindeydim.  “Sevinmek gerek!” diyorum, kendi 
kendime “Sevinmek gerek!” Öyle ise içimdeki bu acı ne, bu hüzün 
neden?.. 

Rüstem bizi ilk önce Kırım hanlarının sarayının bulunduğu Bah-
çesaray’a götürüyor. Han sarayının dış kapısından heyecanla, tit-
reyerek avluya giriyorum. Ulu kestane ağaçlarının gölgesi, çeşmeden 
akan suyun sesi huzur veriyor insana…  Önceki yıl, Nisan 1991’de,  
eşim Tuncer Gülensoy’un ilk gelişinde, yetmiş yıldan beri ilk defa 
ezan okunup, namaz kılınmış bu bahçede.  

Caminin içi, gereksiz bir depo gibi hurda ile doldurulmuş. Mezar 
taşları kırılıp, hoyratça oraya buraya savrulmuş. Kırım Türkünün 
onardığını, kırılası eller bozuyor, kırıyor… Han Sarayı’nın o güzelim 
eşyalarından çoğu talan edilmiş. Sarayın her çivisi, her taşı küskün. 
Sessiz çığlıklar atıyor Bahçesaray.  

Bu sefer yolumuz Yalta’ya. Hani şu, “Şu Yalta’dan taş yükledim 
gemim dolmadı, şu gençlikte bir yar sevdim o da benim olmadı.” diye 
meşhur türküsü olan Yalta’ya.  

Logman ile sözleştiğimiz yerde buluşamıyoruz. Rüstem, yetişiriz 
ümidi ile arabayı çok hızlı sürüyor. Rüstem’e arabayı yavaş sürmesini, 
etrafı sindire sindire görmek istediğimi söylüyorum. “Korkma yen-
ge!” deyip, bıyık Altından gülüyor. Rüstem,  Türkiye’den getirdiğimiz 
kasetlerden birini teybe koyuyor. Sibel Can’ın sesi doluyor arabanın 
içine, özlem dolu “Hayatta hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim ka-
dar/Sen de başını alıp gitme ne olur… 

Arabayı park edip sahil boyunca yürüyoruz. Kırım’ın en gözde 
tatil yeri olan Yalta, Kırım Türkünün öz vatanı. Yalı boyunca, lokan-
talar, mağazalar, seyyar satıcılar ve ressamlar var. Ressamlar hem 
yaptıkları tabloları satıyorlar hem de sanatlarını icra ediyorlar. Ukray-
nalı bir bayan ressam ile tanışıp sohbet ediyoruz. Benim yaşlarımda 
son derece yetenekli bir sanatçı. Yağlı boya fırçası ile sulu boya port-
reler yapıyor.  Kırımlı Türk gençlerinin de yaptığı resimler çok güzel. 
Onlar ile de sohbet edip dertleşiyoruz. 

“Magazin” adı verilen mağazalar, dükkânlar bomboş. Birkaç ma-
gazinin önünde kuyruk var.” Ne satılıyor?” diye soruyoruz Rüstem’e; 
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mantı, dolma, sarma, salata, çelik (çilek).  
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meyve suyu ve biraymış… Arka sokaklardan birinde, Kırım şartlarına 
göre lüks bir lokantaya giriyoruz. Ne sorarsak yok. Çok aşırı makyajlı, 
çok kısa etekli bir Rus kız hizmet ediyor. Bir şeyler hazırlayıp önümü-
ze koyuyorlar. Yediğimiz yemeğin ne olduğunu anlayamadım, hâlâ da 
bilemiyorum.  

Aslında Kırım Cennet gibi bir yer. İnsanı dikseniz, insan çıkar… 
Her şey var ama hiçbir şey yok! 

Kurultay’ın ikinci günü kongre salonuna gidiyoruz. Cemiloğ-
lu’nun eşinin büyükannesi vefat etmiş, onu öğreniyoruz. Bahçesaray’a 
cenazeye katılmak için gidiyoruz. Prof. Dr. N. Yalçıntaş ve Türki-
ye’den gelmiş öteki misafirler ile cenaze evine gidiyoruz. Cemiloğlu 
ve eşine “ başsağlığı ” dileyip, cenazeyi mezara kadar takip ediyoruz. 
“Kırım’da Müslümanlar için ayrılmış tek mezar burası” diyor, Rüs-
tem. Mezarlık Hristiyan mezarlığından bir duvar ile ayrılmış ve için-
de, çatısında hilal bulunan küçük bir kulübe var. Hava bulutlu, ha yağ-
dı ha yağacak. Mezarlık dışında, araba içinde bekliyorum. Zaman dur-
muş gibi sanki. Geçmiş yıllar, o acılı yıllar geçiyor gözlerimin önün-
den. Tanrıma şükür duaları ediyorum. Bu günleri de gördük ya!  

                 
* * * 

Bugün Aluşta’ya doğru yola çıkıyoruz. Uzun bir zaman konuş-
madan etrafı seyrediyoruz. Aluşta’da Yalta gibi Rus üst düzey ko-
münist parti üyelerinin tatil yeriymiş. Çok az insan var. Burası, bu 
mevsimde Türkiye’de olsa cıvıl cıvıl olur. Denize girenlerin, sahilde 
dola-şanların mayo ve kıyafetleri çok demode. Büfeler bom boş, yiye-
cekler ve içecek hiçbir şey yok. Bol bol, değişik türde rozetler alıyo-
ruz. Rüstem’in deyimi ile “dondurulmuş sütten mamul” dondu-rma 
alıp deniz kenarında bir müddet yürüyoruz. Birkaç kişi, duvarla ayrıl-
mış yolun deniz tarafında iri çakıllı kumsal üzerinde güneşleniyor, 
denize giriyorlar. Bir kanepeye oturup Karadeniz’i seyrediyoruz. Tam 
karşımızda Türkiye. Canım vatanıma hep beraber selam gönderiyoruz 
Karadeniz’in hırçın dalgaları ile. 

Rüstem, “acıktık, haydi bir şeyler yiyelim!” diyor. Aluşta sırtla-
rında, dışarıdan lüks bir görünüşü olan lokantaya giriyoruz. Burada da 
bütün baldırlarını açıkta bırakan o garip, siyah lastik etekli, gece mak-
yajı gibi koyu bir makyaj yapmış garson kız, iki karış asık bir surat ile 
başımıza vurur gibi masaya çatal – bıçakları koyuyor. İnanmaz gözler-
le bakıp kalıyorum teneke çatallara.  Yiyecek pek bir şey yok. Yine et 
desen et değil, kömür desen kömür değil, “taskebabı”  diye verdikleri 
“şeyleri” çiğnemeye çalışıyoruz. Ağzımda büyüyor lokmalar, büyü-
yor, büyüyor yutamıyorum. “Tokum! diyorum, tokum ben, siz yiyin!” 
Gözyaşlarımı zor tutuyorum, görmesin istiyorum ağladığımı kardeşi-
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miz Kırımlı Rüstem.  
Burada da magazin denen büyük mağazalara giriyoruz. Türki-

ye’den getirilmiş çikletler, tadellalar, yüzüne bile bakmadığımız işpor-
ta malları cıncık boncuklar vitrinlerde. Erişilmez bir şeymiş gibi özen-
ti ve hayranlıkla seyrediyor genç kızlar, kadınlar. Nasrettin Hoca’nın 
“tavşanın suyunun suyu” fıkrasındakine benzeyen meyve suları ve o 
dondurulmuş süt için mutlaka kuyruğa girilmesi gerek. Koca mağaza-
lar, tezgâhlar bomboş. Rüstem bize bir şeyler beğendirip almak için 
çırpınıp duruyor. Bir tezgâhtarın müşterileri azarlayan tiz sesi duyu-
luyor. “Niye bağırıyor” diye soruyoruz Rüstem’e zaman dolmuş, ma-
ğaza boşaltılacakmış. Her an, azarlamaya hazır tezgâhtarlar gayri cid-
di, isteksiz ve ilgisiz. İster al ister alma havalarında hatta “Niye geldi-
niz?” der gibiler. İkinci kez bir şey istemeye çekiniyorsunuz. Paketle-
me, ambalaj, naylon çanta falan hiç beklemeyin elinizde eşyalar ken-
dinizi sokakta buluyorsunuz. Bir daha mağazaya girmemeye karar 
veriyoruz. 
 

* * * 
Gözleve, deniz kenarında yemyeşil bir şehir. Kırım’da tek tük 

ayakta kalmış camilerden biri de buradaki Gözleve Camii. Mimar Si-
nan’ın bu eserinden ayetler, çiniler tek tek sökülüp atılmış. Az çok ta-
mir görmüş, sarılıp sarmalanmış gazi minaresi, Karadeniz’in dalgaları 
ile selam gönderiyor Türkiye’ye. 

Eski Türk mahallelerine giriyoruz. Bize aşina bahçe içinde güze-
lim Türk evlerinden gelen yabancı sesler duyuluyor. Bazı evler boş, 
zamanın acımasız ellerine terk edilmiş. Eşimin önceki sene geldiğinde 
gördüğü hamamı arıyoruz yana yana. Tam ümidimizi kesip dönerken 
buluyoruz Türk hamamını, o da terkedilmiş, bakımsız, ha göçtü ha gö-
çecek. Rus ne bilsin hamamı, temizliği…  

Sahil boyu kumsal, fakat hiçbir tesis yok. Yolun iç tarafında der-
me çatma susuz bir iki tuvalet, koca sahil bomboş. 

Yol boyunca gördüğümüz,  bir zamanlar Kırım Türklerinin olan o 
Türk’e has kırmızı kiremitli, yem yeşil bahçeli evler şimdi hep Rus-
ların olmuş. Yabancı gözlerle bakıyoruz bir zamanlar bizim olan ev-
lere… Türkiye’den getirdiğimiz kaseti teybe koyup dinliyoruz. Kırım-
lı Rüstem doymak bilmiyor Türkçe şarkılara. Çölde kalmışların susuz-
luğu ile tekrar, tekrar dinliyor: “Hayatta hiçbir şeyi özlemedim, seni 
özlediğim kadar.” Birden teybi kapatıyor Rüstem, sağımızda bir me-
zarlık var. Rüstem, “Ata topraklarından çıkarmak istedikleri bir şai-
rimizdi. O da benzini döktü üstüne, yaktı kendini” diye anlatıyor. 

Ne ekmek ne aş ne de sığınacak bir dam vermemiş Ruslar. Kendi 
vatanlarında vatansız olmuş Kırım Türkleri. Otobüslere bile bindirme-
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mişler, binenleri sürükleyip indirmişler, dövmüşler sövmüşler ama 
onlar yılmamışlar. Kimi yakmış kendini bir hürriyet meşalesi gibi… 
Kimi atmış kendini Rus tanklarının önüne… Ruslar sürükleyip atmış-
lar sınır dışına, onlar tekrar dönmüşler topraklarına…  

Bir önderleri var: Çelik gibi bir irade ve sabır sembolü Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu. Hapse atılmış vatanına dönmek istedi diye. 
Günlerce açlık grevi yapmış; ağzına bir lokma sokabilmek için diş-
lerini kırmışlar… Bir ışık olmuş milletine Kırımoğlu…  

Şimdi evler kuruluyor Kırım’da, taştan. Gözyaşı, kan ve ter harçlı 
evler yükseliyor. Kırım Türkü, evine toprağına dönüyor. Günden güne 
çoğalarak, bir nehrin yatağına dönüşü gibi…                                      

Türklerin evler inşa ettiği yerlerden birisinin önünde, Kiril alfabe-
si ile yazılmış Türkçe bir levha var, eşim okuyor: “HOŞ GELDİN”.  
Bu köy, belki de yeni bir kasabanın adı olacak. Kırımlılar burada “hoş 
oturacaklar”. Teypte aynı şarkı devam ediyor; “Hayatta hiçbir şeyi öz-
lemedim, seni özlediğim kadar!”  
 

* * * 
Eski Kırım’a gidiyoruz bu defa. Kırım Türkünün bir zamanlar nü-

fusunun yoğun olduğu Eski Kırım’ı göreceğiz.  Rüstem arabayı bir-
den durdurup, kenara çekiyor: “Size Kırım’a geldiğimizde kaldığımız 
yerleri göstereyim !” diyor. Ağaç bir sırık üzerine takılmış, gök mavisi 
rengi solmuş “Altınordu taraklı“ Kırım bayrağı önünde duruyoruz. 
Göz alabildiğine uzanan bir tarla var önümüzde.  

“İşte” diyor Rüstem, “Kırım’a geldiğimizde buralarda kaldık!” 
Etrafa daha dikkatli bakınıyoruz, eşimle birbirimize soran gözlerle 
bakıyoruz, önümüzde birkaç uzun ağaç dalı üzerine naylon örtülüp, 
toprak yığılmış. Rüstem, bayrak direğinin yanındaki bir çukura giri-
yor, biz de onu takip ediyoruz. Toprak merdivenden aşağı inmeye ça-
lışıyoruz. İçerisi karanlık. Gözümüz alışınca, gördüğümüz şeylere şaş-
kın bakıyoruz. Rüstem’in kaldığımız yer dediği. Büyükçe belki 4x4 
ebadında, iki metre yükseklikte kazılmış bir toprak oda. Toprak oyula-
rak yapılmış oturulacak bir yer, paslanmış bir gemici feneri, soba gö-
revini yapan büyükçe bir teneke yığını; borusu o ağaç ve toprak damın 
arasından dışarıya uzatılmış… 

Bir an başım dönüyor tutunacak yer arıyorum, mezar sessizliği 
içinde o günleri yaşar gibiyim. O soğukta, karda kışta, aç biilaç birbir-
lerine sokulup geçirilen o korku, acı, ıstırap dolu günler, geceler… 
Kanım donuyor sanki, dışarı fırlıyorum. Eşim ile Rüstem diğer “çadı-
ra” da girip bakıyorlar. Dışarı çıktıklarında daha bir büyümüş geliyor 
gözüme Rüstem;  Daha azimli daha kararlı.   

Kırım Türklerini gözü pek, hiçbir zorluktan yılmaz yapan, geçir-
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dikleri o zor günler olmuş. Rüstem: “buraları hiç bozmayacağız; o acı 
günleri asla unutmamalıyız!” diyor. 

Eski Kırım’da yerle bir edilmiş (büyük oğluma ismini verdiğimiz 
Memlûk sultanı) Baybars Camii, yıkık dökük duvarları ile hâlâ mey-
dan okuyor sanki zamana… Alnımı dayıyorum caminin serin taşları-
na, karşılıklı bakışıp söyleşiyor, dertleşiyoruz sessiz…  

Birden sarsılıyor ruhum; rüyada mıyım, yoksa kulaklarım mı ya-
nılıyor, zayıf bir ezan sesi geliyor, biraz önce gördüğümüz Özbek Ca-
mii tarafından. Heyecanla geri dönüyoruz. İki karış bir taşın üzerine 
çıkmış ezan okuyor müezzin. Sağımızdan solumuzdan çocuklar, nur 
yüzlü dedeler, kardeşlerimiz geçiyorlar; selam verip camiye giriyorlar. 
Büyük bir susamışlıkla cuma namazına koşuyorlar. Yüzlerindeki se-
vinç buruk, yarım.  

İçimde akan yaşlar gönlüme akıyor damla, damla;  bir kor üzerine 
damlayan su damlaları gibi. 

 
* * * 

Dönüşümüzde, yol kenarındaki otları biçen Kırım Türk’ü ile bir-
kaç kişiyi bizi bekler buluyoruz. Evlerine davet ediyorlar. Araba eve 
yaklaşırken yaşlı bir teyzeyi fark ediyoruz, belli ki anneleri. Ellerini 
dizlerine vura vura dönüp duruyor. Biz geri dönünceye kadar yolu 
gözlemiş, bizi beklemiş. Arabanın durmasına zor sabretti. Hayatımda 
ilk defa gördüğüm bu kardeşimizle kırk yıllık dost hasreti ile kucak-
laşıp ağlaşıyoruz. Bizi ağırlamak için ne yapacağını şaşırıyor. Hediye 
ettiğimiz Kur’an-ı Kerim’i öpüp, öpüp bağrına basıyor, gözyaşları 
içinde tekrar tekrar teşekkür ediyor. “Türkiye’den geldiniz ha, bu 
Kur’an’ı da Türkiye’den getirdiniz öyle mi, sağ olun, sağ olun!” oğul-
ları ile birlikte zor teskin ediyoruz… 

Vatanlarına dönmek için Özbekistan’da neleri var neleri yok satıp 
savmışlar, Kırım’a geldiklerinde o toprak altındaki kazdıkları çukur-
larda kalmışlar. Nihayet, başlarını sokacak evlerinin çatısını örtebil-
mişler; bir odası da oturulacak hâle gelmiş. Dişleri, tırnakları ile çalı-
şıp kendi evlerini yapıyorlar. İlk yaptıkları 2,5 metre karelik evlerinin 
hemen yanına küçük bir bahçe yapmışlar. Özbekistan’dan getirdikleri 
tohumlarla soğan, sarımsak, çilek, patates gibi sebze ve meyve fidan-
ları ekip dikmişler. Pek çok Kırım Türkü soyup temizledikleri bu seb-
zeleri açık pazarlarda satıyorlar. Pazarlarda gördüğümüz Kırım Türk-
lerinin giyim kuşamları tertemiz, hemen tanınıyorlar. 

Kırım’dan, ata – ana kucağından koparılıp, hayvan vagonlarına 
doldurarak vatanlarından atıldıklarında, on sekiz yaşında gencecik bir 
fidanmış bu Türk kadını da. Çektiği acı, kahır dolu günler derin izler 
bırakmış güzel yüzünde. O zümrüt yeşili yaşlı gözlerini; Kur’an’ı bir 
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* * * 
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sevgili gibi sevip okşayarak bağrına basışını hayatım boyunca unu-
tamayacağım. O dövünerek etrafında dönüşü, bizi karşılamak için koş-
turması, şu an gibi hâlâ gözlerimin önünde. 

Rüstem teybi açıyor: “Hayatta hiçbir şeyi özlemedim, seni özle-
diğim kadar!”…. 

Elma bahçeleri, ekili tarlalar göz alabildiğince yemyeşil. Gönlü-
müz yağmur yüklü bulutlar gibi yas yüklü. Artık dayanamıyorum, 
elimin üzerine dökülen damlalar daha da yakıyor içimi. Arabanın sağ 
köşesine iyice saklanıp, gözyaşlarımı siliyorum. İçimdeki isyan büyü-
yor, göğsüm yırtılacak gibi Tanrım! Avaz, avaz ağlamak istiyorum… 

 
* * * 

Bugün, Rüstem’in annesinin ölüm yıldönümü. Hatim duası için 
yakın bir köydeki ablasının evine gidiyoruz. Yolda yağmur başlıyor. 
Hani “Bardaktan boşalırcasına” derler ya, gerçekten de öyle. 

Önce Rüstem’le birlikte babası Haydar Bey gelmişler Kırım’a. 
Çok zor günler geçirmişler; zar zor bir ev almışlar. Rüstem’in eşi, iki 
oğlu ve annesi Hatice Hanım Özbekistan’da kalmışlar. Vatanına has-
ret gitmiş Hatice Hanım, gelip yerleşememiş bile evine.  

Rüstem’in ablası yüklenmiş bu yıl, annesi için verilecek hatim 
duası yemeğini yapma işini. O yok hâlleri ile anacığının sevdiği ye-
mekleri, tatlıları yapmış. Konu komşu, çoluk çocuk, yağmur yağma-
sına rağmen toplanmışlar. Nur yüzlü, ak tülbentli nineler, dedeler, ba-
cılar, kardeşler gelenek ve göreneklerini, törelerini, dinlerinin gereğini 
yerine getirmenin bilinci, mutluluğu içindeler. 

Rüstem’in ablasına yardım etmek için çırpınan kayınvalideye bir 
Kur’an, bir namaz örtüsü hediye ediyoruz. Yaşlı kadın önce donup 
kalıyor; sanki bacakları artık onu kaldırmıyor gibi olduğu yere çökü-
yor, daha önce yaşadığımız bir sahne tekrar canlanıyor; inanmaz göz-
lerle baktığı Kur’an’ı bağrına basıyor, gözyaşları boşalıyor gözlerin-
den; şükür duaları dökülüyor dudaklarından. Gözyaşlarımızı tutamıyo-
ruz, hepimiz ağlıyoruz… 

 “Bize, kendi kendimize bile dua etmemizi yasaklamışlardı. Du-
varlardan bile korkardık… Duvarlardan, yerden bile… Kesik, kesik 
hıçkırıklar içinde çektiği acı günleri anlatmaya çalışıyor.” Özbekis-
tan’daki evini yok pahasına satıp gelmiş öz vatanına. Her gün biraz 
daha pahalanır olmuş taşlar, işçilik. Herkes kendi evini yapıyor. San-
tim santim, karış karış, gün be gün yükseliyor duvarlar, çatılarını çat-
maya çalışıyor Kırım Türkleri; harçları ter, gözyaşı… Yaşlı kadın 
Kur’an’ı nerelere koyacağını şaşırıyor. “Şükürler olsun Rabbim, şü-
kürler olsun!” diye hıçkırıyor. “Bu günleri de gördük ya!” Dışarıda 
yağmur yağıyor. Hani bardaktan boşanırcasına derler ya, işte öyle.  



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

270  

  Rüstem teybi açıyor, eve dönüyoruz. “Hayatta hiçbir şeyi öz-
lemedim seni özlediğim kadar! “. 

 
* * * 

Akmescit hava alanında hepimizin boynu bükük, bir burukluk var 
yüzlerde. Gelişimizdeki o heyecan ve sevincin yerini ayrılık hüznü 
almış. İçimizden bir şeyler kopuyor sanki. Hepimiz suskunuz. Bir ak-
varyum içinde gibi hareketler yavaş, sözler yavan, hiçbir şey duymu-
yorum. Arkadaşlar konuşup şakalaşmaya çalışıyorlar, hiçbir şey anla-
mıyorum. 

Bir ara Macar Türkü kardeşimiz İşvan Mandoky Kongur ile ko-
nuşuyoruz. Kayseri’ye Erciyes Üniversitesi’ne gelmek istiyor. Tuncer 
Bey, “Her şeyin hazır, sonbahara inşallah beraberiz!” diyor, Mandoky 
de “İnşallah!” diye cevap veriyor. Logman ortalarda yok. Tuncer Bey 
ile Rüstem işlemleri tamamlıyorlar. İsmet Zaat Bey, gelen misafirlerin 
işlemlerine yardımcı oluyor; oradan oraya koşturuyor. 

Sevgili dostumuz, Kırım Türk’ünün “Atası” Cemiloğlu, Tuncer 
Beyin arkasından, omuzlarına sarılıyor, uzun uzun kucaklaşıyorlar. 
Yüzü bembeyaz, içim sızlıyor. Bazen geçmek bilmeyen kahrolası za-
man çok çabuk geçiyor. Bizleri, diğer salona alıyorlar. İsmet, Rüs-
tem, Kongur, Cemiloğlu ile tekrar tekrar vedalaşıyoruz, sarılıyoruz. 
Boğazıma bir şeyler düğümleniyor, konuşamıyorum. Yarım yamalak;  
“Allah’a emanet olun! “ diyorum. “ Allah’a emanet olun! ” Öyle ya, 
ayrılık bu; gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var. Ölüm var, 
zulüm var. Logman hâlâ ortalarda yok. Gözden kayboluncaya kadar 
Kongur ve Cemiloğlu’na el sallayıp vedalaşıyoruz. Rüstem bizimle 
beraber geliyor, eşyalarımızı taşımamıza yardım ediyor. Rüstem ile 
tekrar vedalaşıyoruz. Üstümüz aranıp, pasaport ve biletlerimiz kontrol 
ediliyor, dar bir kapıdan geçip bekleme salonuna geçiyoruz.  

Birden salon çınlıyor; “Tuncer ağa! Geldim!” Logman bu. Ara-
basının lastiği patlamış, onun için gecikmiş. Nefes nefese bize doğru 
koşuyor. Bizi ayıran kapıların bir tarafında Logman,  bir tarafında biz. 
Birer birer sarılıp vedalaşıyoruz. Bu sırada,  yer hostesi olduğunu öğ-
rendiğimiz bir Rus görevli hanım hışımla gelip Logman’ı azarlamaya 
başlıyor ama bu davranışına pişman oluyor. Logman neredeyse kadını 
parçalayacak. Kadın nereden bilsin ki karşısında koca Rus ordusuna 
kafa tutmuş, tankın önüne yatmış bir deli Türk. Öteki görevliler, İsmet 
Bey koşup geliyor, zor teskin ediyorlar Logman’ı. Uçak yerden hava-
lanırken gözyaşlarım süzülüyor yanaklarımdan. Eşim duygularıma 
ortak oluyor, elimi sıkıyor, “Seneye yine geliriz diyor, yine geliriz! “ 

Kasetteki şarkı çınlıyor kulaklarımda: “Sen de başını alıp gitme 
ne olur ne olur tut ellerimi…” 
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Not: Altı ay sonra, Macar Türk’ü olan İşvan Mandoky Kongur 

kardeşimizin Kafkasya’da vefat ettiğini öğrendik. Türkoloji’nin kıy-
metli bir ilim adamı olan Mandoky Kongur’u saygı, sevgi ve rahmetle 
anıyoruz. 

 
(1995-Kayseri)   
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TÜRK DİL KURUMU’NDAN YENİ BİR SÖZLÜK 

 
Tuncer GÜLENSOY* 

 
Şigi Hutuhu, Manghol un Niuça Tonça’an, (Yüan-Ch’ao Pi-shi), 

MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ, SÖZLÜK, (Erich Haenisch’ten çe-
viren: Mustafa S. KAÇALİN), Ankara 2020, 447 S., TDK Yayınları. 

“Moğolların Gizli Tarihi” (=MGT) adlı Moğolca eser, Moğol ta-
rihi, kültürü, Çinggis Kağan’ın öncülleri ve ardılları ile “konar göçer” 
Moğol halkının hayatlarını anlatması bakımından çok önemlidir. 

Eseri yazan kişi (BELLİ DEĞİLDİR). (kz. A. Temir, MGT, s. 
XIV). Eserin sonunda, OGODAİ-HAHAN tarafından “Büyük kurul-
tay toplandığı zaman, sıçan yılının (1240) yedinci ayında, Kelüren 
(nehrini) KODE’E ARAL (adasında) DOLO’ON-BOLDAH ve ŞİL-
GİNÇEK mevkileri arasına SARAY KURULMUŞKEN yazılıp ta-
mamlandı” denilmektedir. Bu son cümleden “Ogodai-hahan tarafın-
dan 1240 yılında toplanan büyük Kurultay (Moğolca: HURUL-
TAİ)’da okunmak üzere yazdırılmış olup onun vasiyetnamesi yerini 
tutar ve kendi işleri hakkında hesap veren Türk büyüklerinin (Köl-
Tigin, Bilge-Kağan, Tonyukuk yazıtları; Aksak Te-mür’ün ‘Tü-
zükât”ı; Atatürk’ün ‘Nutuk’u gibi) (A. Temir, MGT, s. 205, not: 2) 

Bu sözlüğün kapağında MGT’nin yazarı olarak adı geçen ŞİGİ 
HUTUHU kimdir? MGT’nde “ŞİGİ HUTUHU/ŞİGİHAN-HUTUHU” 
(paragraf: 135, 138, 202, 203, 214, 234, 242, 252, 257, 260) adları ile 
geçen kişi Moğol ordusunda bir binbaşı ve adli işleri yürütmek üzere 
Çinggis-Kağan tarafından atanmış bir beydir. 

MGT’nin 135. paragrafında “Tatarlar’ın Naratu-Şitu’en’deki 
müstahkem mevkilerini yağma ederken, bizim askerler orada bırakıl-
mış küçük bir erkek çocuk buldular. Burnunda ‘Altın bir halka’ (= 
hızma), üzerinde de ‘altın işlemeli ipekle ve samur derisi ile astarlamış 
bir cepken’ bulunan bu çocuğu Çinggis-hahan Ho’elün anaya hediye 
etti. Ho’elün ana: ‘Bu herhâlde iyi bir adamın çocuğu ve asil cetli bir 
adamın torunu olsa gerektir.’ dedi ve onu beş çocuğun yanına Altıncı 
kardeş olarak aldı, ŞİKİKAN-HUDUHU adını koyarak kendi oğlu 
gibi büyüttü.” denilmektedir. 

Bu kişinin kimliği hakkında ilk bilgi 138. paragrafta şöyle anla-
tılmaktadır: “Ho’elün ana: Merkitlerin ordugâhında bulunmuş GUÇU 
adlı çocuğu, Taiçi’utlar’dan Besutlar’ın ordugâhında bulunmuş KO-

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara / Türkiye, t.gulensoy@gmail.com 
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KOÇU adlı çocuğu, Tatarlar’ın ordugâhında bulunmuş ŞİKİKAN-
HUTUHU adlı çocuğu ve Curkinler’in ordugâhında bulunmuş BO-
RO’UL adlı çocuğu, yani bu dört yavruyu evinde büyüttü.” bilgisi yer 
almaktadır. 

Abdülkadir Yuvalı da Ocak 2021 tarihinde yayımlanan “Cengiz 
Han” adlı eserinde şöyle yazmaktadır: “Mağlup olan Tatarların yurtla-
rından birinde olan küçük bir erkek çocuğu Timuçin’e getirilmişti. 
Bozkır geleneği uyarınca Timuçin bu çocuğu yetiştirmesi için annesi 
Höelün Hatun’a vermiştir. Höelün Hatun’un üvey oğul olarak gördüğü 
bu çocuk aynı zamanda Cengiz Han’ın da üvey kardeşi olarak gelece-
ğin “yeke yargucisi” Şigi Kutuku’dur. Yeke Yarguçiler, Moğol-Türk 
İmparatorluğu’nda yargı konusunda en üst düzeydeki makam sahibi 
olup, hanedan üyelerini dahi yargılama yetkisine sahiplerdi.” (s. 67) 

Peki, MGT’nin yazarının ŞİKİKAN (/ŞİGİ)-HUTUHU (/KUTU-
HU) olduğu hakkındaki bilgi nereden gelmektedir? Bu konudaki bil-
ginin aslı şöyledir: “(paragraf: 203) …Bundan sonra Çinggis-Hahan: 
‘Bütün ulusun içerisinde hırsızları cezalandır, yalanı ortadan kaldır, 
ölüm cezasına layık olanları öldürt, para cezasına müstahak olanlardan 
para cezası al!’ diyerek ŞİGİ-HUTUHU’yu yüksek mahkeme reisliği-
ne tayin etti ve sözüne devamla: ‘Halkın taksim işi ve mahkeme karar-
ları ‘KOKO (KÖKÖ/KÖKE) DEBTER’ (=Mavi Defter)e yazılıp rap-
tedilsin. ŞİGİ_HUTUHU’nun benimle istişare sonunda ‘AK KÂĞIT 
ÜZERİNE MAVİ YAZI İLE YAZARAK DEFTER HÂLİNDE TES-
PİT ETTİĞİ ESASLAR, nesilden nesile intikal etsin ve onu kimse 
değiştirmesin, değiştirmeye kalkışanlar cezalandırılsın!” diye emir 
verdi.” denilmektedir ki SÖZLÜK’ü Almancadan çeviren ve Temir’in 
Türkçe çevirisini de iyice okuyup incelememiş olan M. Kaçalin, bü-
yük bir yanılgı ile MGT’nin yazar adını “ŞİGİ HUTUHU” olarak 
vermiştir. 

Yani, MGT’nin yazarı belli değildir. ŞİGİ HUTUHU, Çinggis-
Kağan’ın “KÖKKÖ/KÖKE DEBTER” (=Mavi Defter)e yazsın dediği 
ŞİGİ-HUTUHU’dur. 

 
*** 

Bu sözlük, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlamış olup, eseri 
baskıdan önce inceleyerek olumlu rapor yazan kişiler Mongolist değil-
lerdir. Verdikleri “olumlu” rapor doğrultusunda basılan sözlükte de 
pek çok düzeltilmesi gereken yerler bulunmaktadır: 

1. Sayfa 7: “Moğolların Gizli Tarihi Ahmet TEMİR (1912-2003) 
yılında tarafından Türkçeye çevrilmiş.” cümlesindeki “tarafından (?) 
yılında” arasında bir tarih bulunmalı idi. (NOT: Temir’in sayfa 
XXXII’deki notunun Altında: (Pozantı, 30 Eylül 1946) yazdığına göre 
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KOÇU adlı çocuğu, Tatarlar’ın ordugâhında bulunmuş ŞİKİKAN-
HUTUHU adlı çocuğu ve Curkinler’in ordugâhında bulunmuş BO-
RO’UL adlı çocuğu, yani bu dört yavruyu evinde büyüttü.” bilgisi yer 
almaktadır. 
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Höelün Hatun’a vermiştir. Höelün Hatun’un üvey oğul olarak gördüğü 
bu çocuk aynı zamanda Cengiz Han’ın da üvey kardeşi olarak gelece-
ğin “yeke yargucisi” Şigi Kutuku’dur. Yeke Yarguçiler, Moğol-Türk 
İmparatorluğu’nda yargı konusunda en üst düzeydeki makam sahibi 
olup, hanedan üyelerini dahi yargılama yetkisine sahiplerdi.” (s. 67) 

Peki, MGT’nin yazarının ŞİKİKAN (/ŞİGİ)-HUTUHU (/KUTU-
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ları ‘KOKO (KÖKÖ/KÖKE) DEBTER’ (=Mavi Defter)e yazılıp rap-
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PİT ETTİĞİ ESASLAR, nesilden nesile intikal etsin ve onu kimse 
değiştirmesin, değiştirmeye kalkışanlar cezalandırılsın!” diye emir 
verdi.” denilmektedir ki SÖZLÜK’ü Almancadan çeviren ve Temir’in 
Türkçe çevirisini de iyice okuyup incelememiş olan M. Kaçalin, bü-
yük bir yanılgı ile MGT’nin yazar adını “ŞİGİ HUTUHU” olarak 
vermiştir. 

Yani, MGT’nin yazarı belli değildir. ŞİGİ HUTUHU, Çinggis-
Kağan’ın “KÖKKÖ/KÖKE DEBTER” (=Mavi Defter)e yazsın dediği 
ŞİGİ-HUTUHU’dur. 

 
*** 

Bu sözlük, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlamış olup, eseri 
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eser Temir tarafından 1946 yılında ‘tamamlanmış’ demektir. Sayfa 
XXX’un son parafgrafında da “1943 sonlarında, Moğolların Gizli Ta-
rihi’nin işlenmesi “Türk Tarih Kurumu” tarafından bize verildi.” de-
nilmektedir. Bu da MGT’nin Türkçeye tercümesinin 3 yıl sürdüğünü 
göstermektedir. 

2. Sayfa 7’deki “Çevirenin Ön Sözü”nde verilen bilgilerin pek 
çoğu MGT ile ilgili olmayıp, “mütercim”(=çeviren)in başka notlarına 
dayanmaktadır: 1) Çiftçi ile Geçimsiz Oğulları; 2) Âsımoğlu Kays’ın 
Oğullarına Öğüdü; 3) Yıl: 702 Ebu Ca’fer Mühelleb bin Ebu Sufra’nın 
bu yıl öldüğünü söyler. Müelleb’in [630-?-702] ölümünün sebebi ve 
nerede öldüğüne dair olan haberler; 4) Yıl 702 Müelleb bin Ebû Suf-
ra’nın ölümü. Oğlu Yazîd’in Horasan valiliği; 5) Çinggis Han’ın 
Oğulları; 6) Hikâyet … gibi MGT’ndeki bilgilerle ilgili olmayan ko-
nular işlenmiştir. 

Sayfa 17’de: ALTAN TOPÇİ hakkında bilgi verilmekteyse de 
burada Tuncer Gülensoy’un “Altan Topçi” yayını hakkındaki bilgiler 
eksiktir. Ayrıca, Tuncer Gülensoy’un “Moğolların Gizli Tarihi”ndeki 
“ÇİNGGİS KAĞAN şeceresi; Türkçe kelimeler; Türk-Moğol halk 
edebiyatına katkısı… vb.” gibi konular hakkında hiçbir bilgi yoktur; o 
makaleler görülmemiştir. 

 Bazı dizgi yanlışları da vardır: s. 17; satır aş.dan 11: Olar → on-
lar; s. 56, satır: yu.dan 12: “ordu sürü” → “ordu, sürü”; s. 60, satır: 
yuk.dan 5: gökboz → gök boz (krş. ak boz); s. 111: etugen (= otogen) 
Erde ‘dünya’ → “toprak, yer, zemin” (krş. s. 261) → otogen (= etu-
gen); hula ‘kahverengi at’ → kula; s. 234: narin “çok iyi, tam” → na-
rin “nârin, ince yapılı”. 

3. SÖZLÜK’ün girişinde, sözlükte yer alan kelimelerin imlası 
hakkında da bilgi verilmeli idi. Çünkü Moğolca kelimeler: I. Eski De-
vir (XIII. yüzyıl); II. Orta Devir (XIV-XV-XVI yüzyıllar); III. Geçiş 
Devri (XVII. yüzyıl) adı verilen devirlerde farklı imlalar ile yazılmış-
lardır: Örnek: agula ‘dağ’ > a’ula > aula > ûla > ula; bagatur > ba’atur 
> baatur > bâtur > batur > batır; ulus-un böke/boko > ulsun bök > ul-
sunbıh…vb. 

MGT-SÖZLÜK’ü inceleyip olumlu rapor veren Türkologlar, kla-
sik Moğolca uzmanı değillerdir. Onlar da Ahmet Temir’in “Moğolla-
rın Gizli Tarihi” adlı tercümesini ya görmedikleri ya da iyice incele-
medikleri için yazar konusundaki Kaçalin’in ifadesini gözden kaçır-
mışlardır. 

*** 
SÖZLÜK’te Türkçeyi de yakından ilgilendiren pek çok ortak ke-

limeler bulunmaktadır: 
aba = Tü. av; aha ‘ağabey’ = Tü. ağa, ağabey; AL ALTUN ‘kişi 
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adı’; alacuh = Tü. alaçık; alah ‘alacalı’ = Tü. alaca; altan = Tü. altın; 
ARİH USUN = Tü. ARI SU; ARSLAN = Tü. ARSLAN/ASLAN; 
ayaha ‘kabuk, kâse, çanak’ = Tü. ayak ‘kadeh’; ayil ‘yer, yurt yeri’ = 
Tü. ağıl; ayimah ‘(halk) kabile’ = Tü. aymak/oymak; 

ba’atur ‘yiğit, cilasun’ = Tü. bahadır; bars =Tü. bars/pars; batu 
‘sıkı, sağlam’ = Tü. BATU ‘sert’ (kişi adı); BEKİ =Tü. bek/pek; belge 
= Tü. belge; BERGEN ‘elti, yenge; görümce, baldız’ = Tü. BERGEN 
‘kişi adı’; BERKE ‘zor, zorlu’ = Tü. BERKE ‘erkek adı’; biçigu 
‘yazmak’ =Tü. biti- ‘yazmak’; biçik ‘yazı, harf, kitap’ =Tü. bitig/k; 
BOKO (/BÖKÖ / BÖKE / BÜKE) ‘güreşçi’ = Tü. BÖKE ‘soyadı’; 
bolek ‘ordu, sürü’ =Tü. bölük; boro’an ‘kar fırtınası’ = Tü. bora; 
BORTE/BÖRTE =Tü. BOZ (-r > -z değişmesiyle); buha’u ‘günah 
boyunduruğu’ =Tü bukağı; buhu ‘buğ, sığın geyik’ = Tü. buğu; bulah 
‘kaynak’) yer adlarında’ = bulak ‘su kaynağı’; BURA’U ‘buzağı’ = 
Tü. BUZAĞI; 

çerik /cerik ‘ordu’ = Tü. ÇERİ(G) ‘asker’; ÇİLAO’UN 
/ÇİLA’UN ‘taş’ = Tü. TAŞ (-l- > -ş- değişmesi ile); cilbur ‘kemer’ = 
Tü. çilbur; cırai ‘renk, görünüm, yüz, çehre’ = Tü. ÇIRAY ‘soyadı: 
Gül Çıray ‘millî atlet’;  

dalai ‘derya, deniz’ = Kırgız Tü. TALAY ‘erkek adı’; dalda ‘şem-
siye, siper’ = Tü. dulda ‘gölgelik’; darhan ‘serbest’ = Tü. TARKAN ‘ 
erkek adı’; debter ‘defter, kayıt, kitap’ = Tü. defter; DORE (= TORE) 
‘hak, adalet’ = Tü. TÖRE ‘töre, gelenek’; 

ELÇİ(N) ‘elçi’ = Tü. ELÇİ; emedun ‘pantolon’ = Tü. EM (DLT); 
erde ‘eskiden’ = Tü. ERTE; er ‘koca, eş’ = Tü. ER ‘koca, erkek’; erke 
‘iktidar, hükümdar’ = Tü. ERK; erten ‘eskiden’ = Tü. ERTE; etugen 
(= otogen ‘dünya; toprak, yer, zemin’ = Tü. ÖTÜKEN; 

geru ‘arka taraf, geri’ =Tü. geri; gucu(n) /güçü(n) =Tü. GÜÇ; gu-
rigen (=guregan) = Tü. küregen ‘güveyi’; 

ha’an = hahan = Tü. kağan, kaan, kan; hablan ‘kaplan’ = Tü. 
KAPLAN; hada ‘kaya’ = Tü. KAYA (-d- > -y- değişmesi ile); halha 
‘kalkan’ = Tü. KALKAN; hamuh ‘herkes, bütünü, hepsi’ = Tü. KA-
MU(G); hara ‘kara’ = Tü. KARA; haranghu ‘koyu karanlık’ = Tü. 
KARANLIK; haracu ‘basit bodun, saf halk’ = Tü. KARAÇI; hara’ul 
‘gözcü, nöbetçi takımı’ = Tü. KARAKOL; hatu(n) ‘(eş olarak) kadın, 
karı’ = Tü. HATUN; honiçi(n) ‘koyun çobanı’ = Tü. KOY(UN)+cu; 
huduh ‘kuyu’ = Tü. KUYU[< KUDUG] (-d- > -y- değişmesi ile); hula 
‘kahverengi at’ = Tü. KULA; HURİL(TA) ‘toplantı’ = Tü. KURUL-
TAY; hule’u (= hülegu = hüle’u ‘daha çok, üstün olmak, daha güçlü’) 
= Tü. HÜLÂGU (soyadı/doğrusu: HÜLEGÜ); 

jarim ‘yarım’ = Tü. YARIM; JARLİH ‘yarlık, ferman, emir, buy-
ruk’ = Tü. YARLIK; JASA /JASAH ‘yasaa, düzen, kanun’ = Tü. YA-
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adı’; alacuh = Tü. alaçık; alah ‘alacalı’ = Tü. alaca; altan = Tü. altın; 
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Tü. çilbur; cırai ‘renk, görünüm, yüz, çehre’ = Tü. ÇIRAY ‘soyadı: 
Gül Çıray ‘millî atlet’;  

dalai ‘derya, deniz’ = Kırgız Tü. TALAY ‘erkek adı’; dalda ‘şem-
siye, siper’ = Tü. dulda ‘gölgelik’; darhan ‘serbest’ = Tü. TARKAN ‘ 
erkek adı’; debter ‘defter, kayıt, kitap’ = Tü. defter; DORE (= TORE) 
‘hak, adalet’ = Tü. TÖRE ‘töre, gelenek’; 

ELÇİ(N) ‘elçi’ = Tü. ELÇİ; emedun ‘pantolon’ = Tü. EM (DLT); 
erde ‘eskiden’ = Tü. ERTE; er ‘koca, eş’ = Tü. ER ‘koca, erkek’; erke 
‘iktidar, hükümdar’ = Tü. ERK; erten ‘eskiden’ = Tü. ERTE; etugen 
(= otogen ‘dünya; toprak, yer, zemin’ = Tü. ÖTÜKEN; 

geru ‘arka taraf, geri’ =Tü. geri; gucu(n) /güçü(n) =Tü. GÜÇ; gu-
rigen (=guregan) = Tü. küregen ‘güveyi’; 

ha’an = hahan = Tü. kağan, kaan, kan; hablan ‘kaplan’ = Tü. 
KAPLAN; hada ‘kaya’ = Tü. KAYA (-d- > -y- değişmesi ile); halha 
‘kalkan’ = Tü. KALKAN; hamuh ‘herkes, bütünü, hepsi’ = Tü. KA-
MU(G); hara ‘kara’ = Tü. KARA; haranghu ‘koyu karanlık’ = Tü. 
KARANLIK; haracu ‘basit bodun, saf halk’ = Tü. KARAÇI; hara’ul 
‘gözcü, nöbetçi takımı’ = Tü. KARAKOL; hatu(n) ‘(eş olarak) kadın, 
karı’ = Tü. HATUN; honiçi(n) ‘koyun çobanı’ = Tü. KOY(UN)+cu; 
huduh ‘kuyu’ = Tü. KUYU[< KUDUG] (-d- > -y- değişmesi ile); hula 
‘kahverengi at’ = Tü. KULA; HURİL(TA) ‘toplantı’ = Tü. KURUL-
TAY; hule’u (= hülegu = hüle’u ‘daha çok, üstün olmak, daha güçlü’) 
= Tü. HÜLÂGU (soyadı/doğrusu: HÜLEGÜ); 

jarim ‘yarım’ = Tü. YARIM; JARLİH ‘yarlık, ferman, emir, buy-
ruk’ = Tü. YARLIK; JASA /JASAH ‘yasaa, düzen, kanun’ = Tü. YA-
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SA; jasal = Tü. YASAL ‘düzen’; 
JEBE ‘savaş aleti; silahlar’ = Tü. CEBE(Cİ) ‘yer adı’; jidsa ‘kar-

gı, mızrak’ = Tü. CIDA; jiruge(n)/juruge(n) ‘yürek’ = Tü. YÜREK; 
kerek ‘gerek’ = Tü. KERGEK > gerek; koko /köko/köke ‘mavi’ 

Tü. KÖK (> gök); 
maral ‘geyik’ = Tü. MERAL /MARAL; mergan ‘usta nişancı’ = 

Tü. Mergen; mingan (min-gan = minha) ‘bin’ = Tü. BİN; mungke 
(möngke) ‘ebedi’ = Tü. mengü, bengü ‘ebedi’; muren ‘nehir, ırmak’ = 
Tü. MÜREN ‘soyadı: Zeki Müren’; 

narin ‘çok iyi, tam’ = Tü. NARİN ‘nazik, kibar’/Kırgız Tü. NA-
RIN ‘yer adı’; nohai ‘it, köpek’ = Tü. NOGAY ‘kavim adı; soyadı’; 
nokor ‘yoldaş, yol arkadaşı, yoldaş’ → NÖKÖR ‘arkadaş’ (Temir, 
MGT, s. 6, not: 4); Noyan ‘memur, efendi, başçı’ = Tü. NOYAN (bk. 
Temir, MGT, s. 5, not: 3: Noyan. Bu eserde ‘memur, komutan, asilza-
de, efendi, prens’ manalarına gelen bu sözü, ‘aile ve kabile efendileri’ 
diye tefsir edebiliriz.); 

oboh ‘soy, aile, oymak’ = Tü. OBA; olke ‘dağın ön tarafı’ = Tü. 
ÜLKE ‘ülke, memleket’; ordo ‘saray, konak’ = Tü. orada (ALTI-
NORDA); otkan ‘kalın’ = Tü. OTKAN (soyadı: Polat Otkan; bk. Te-
mir, MGT, s. 157, not: 3: Moğ. ötken ‘kaba, koyu’ (Kow. 251)); oto-
gen (= etugen) ‘toprak, yer, zemin’(Temir, MGT, s. 51, not: 2) = Tü. 
ÖTÜKEN (yış) “Orhon civarındaki ormanlı dağın adı, Türk devletinin 
merkezi sayılan yerin adı.” (Temir, MGT, s. 51, not: 2); 

sahal ‘sakal’ = Tü. SAKAL; sayin ‘iyi, güzel’ = Tü. SAYIN; suke 
‘balta, nacak’ = Tü. SÜKE ‘nacak’ (Uşak ağzı); şinghor ‘bir tür şahin’ 
= Tü. SUNGUR; şulen ‘çorba’ = Tü. ŞÖLEN ‘ziyafet’; 

takiya ‘tavuk’ = ETü. TAKUKU; tariyajin ‘çiftçi, tarla çiftçisi’ = 
ETü. TARI- (TARANÇİ ‘Türk kavim adı’); tem’en ‘deve’ = Tü. TE-
VE (> DEVE); Temur ‘demir’ = Tü. TEMİR/TEMÜR/TİMUR/TEY-
MÜR ‘demir’; tenggeri ‘gök’ (Çinggis Kağan’ın besmelesi: müngke 
tengri-yin küçü-dür ‘ebedî Tanrının gücü ile’); tenggis ‘deniz’ = Tü. 
TENGİZ (> DENİZ); terme ‘çadır’ = Tü. TERME ‘yer adı’; töre (= 
dore) ‘kural, gelenek, vaziyet, hâl’ = Tü. TÖRE; toregu (= doregu; 
torugu) ‘doğmak, doğrulmak’ = Tü. TÜRE-MEK; tüme(n) ‘on bin’ = 
Tü. TÜMEN ‘on bin; pek çok’; turimtai ‘bir tür kuş’ = Tü. TORUM-
TAY ‘soyadı’; tuşa ‘yardım’ = Tü. ETü. ASIG TUSU ‘yardım’; ulus 
‘ait olan halk’ = Tü. ULUS ‘millet’; urtu ‘uzun, uzak’ = Tü. UZUN (-
r- > -z- değişimi); uruh ‘akraba, hısım, aile mensubu’ = Tü. URUK; 
usu(n) ‘su’ = Tü. SU; yara ‘yara’ = Tü. YARA. 

**** 
Yukarıda da belirtildiği üzere, MOĞOLLARIN GİZLİ TARİ-

Hİ’nin, Alman sinoloğu E. HAENISH tarafından hazırlanan ve Türki-



BAL-TAM Türklük Bilgisi 34 
 

 

280  

ye Türkçesine M. S. KAÇALİN tarafından yapılan çevirisi, TDK tara-
fından (ne yazık ki) 1500 adet basılmış ve depolanmıştır. Oysa Türki-
ye’de, Hacettepe Üniversitesi dışında hiçbir üniversitede Moğolca (ta-
rih, dil, edebiyat, sanat) dersleri verilmemektedir. Çünkü Türkiye’de 
Moğolca (klasik, Halha, Dagur, Oyrat, Monghol, Buriyat Moğolcası) 
dersleri verilmemekte, daha önce bazı görevlendirilmelerle Moğolis-
tan’da bulunan genç Türkologlardan hiçbirisi de klasik Moğolca bilgi-
sine vâkıf olmadıklarından dolayı bu görevi yürütememektedirler. 
Türkiye üniversitelerinde görev yapan Türkologlardan pek çoğu da 
Moğolca hakkında bilgiye sahip değillerdir. Ayrıca, Türkçe-Moğolca 
(Mançu-Tunguzca, Korece, Japonca) karşılaştırma araştırmaları yapa-
cak “ALTAYİST”ler de bulunmamaktadır. 

TDK’nın yayımladığı bu sözlükteki hatalar (MGT’nin yazarı ?; 
girişte anlatılan ilgisiz bölümler) düzeltilmeden bu sözlük kullanıl-
mamalıdır. 

Peki ne yapılmalıdır?  
1. Sözlüğün kapağındaki (2. ve 3. sayfadaki) yazar adı (ŞİGİ 

HUTUHU) KAPATILMALIDIR! 
2. Sözlükteki bazı dizgi hataları için bir (YANLIŞ-DOĞRU 

Cetveli) düzenlenmelidir. 
3. Bundan sonra, TDK’ye basılması için sunulan her eser, mut-

laka o konudaki uzman bilim insanlarına inceletilmelidir. [TDK tara-
fından 2 baskısı yapılan, Prof. Dr. Günay Karağaç’ın çevirdiği “MO-
ĞOLCA-TÜRKÇE SÖZLÜK” tarafımdan iki kez incelenmiş, verdi-
ğim raporlar doğrultusunda düzeltmeler yapıldıktan sonra BASILAsı 
verilmiştir. Türkiye’de MGT üzerine DOKTORA çalışması yapmış ve 
bu eserin (Alman Sinolog) E. HAENISH, (Fransız Mongolist) P. 
PELLİOT, (Rus Mongolist) S. KOZİN, (Japon Mongolist) Ş. KURA-
KİŞİ ve (Macar Mongolist) L. LİGETİ’nin MGT metinlerini Türk 
Mongolist A. TEMİR’in Türkçe tercümesi ile karşılaştırıp “MOĞOL-
LARIN GİZLİ TARİHİNDEKİ HÂL EKLERİ VE CÜMLEDE 
KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ” adlı tezini ortaya koydum (1970). Bun-
dan sonra ikinci büyük Moğolca eser olan “ALTAN TOPÇİ”yi C. 
BOWDEN’in İngilizce tercümesi ile karşılaştırıp notlayarak yayımla-
dım. Mongolistik, Altayistik ve Türkoloji konularında da 60 kitap ve 
yüzlerce makale yazıp tebliğ sundum. 18 yıl TDK’nin “Bilim Kuru-
lu”, 1,5 yıl da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım.] Eğer bu sözlük, ra-
portör (= inceleyici) olarak bana gönderilmiş olsa idi yukarıda bahset-
tiğim hatalar görülmezdi. 

4. Ahmet Temir’in “MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ” adlı ter-
cümesi incelenecek olursa, bu eserin 207-245. sayfalarındaki “Açık-
lamalar” ile 247-273. sayfalarındaki “İndeks” ve 283-291. sayfalarda-
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ki “Notlarda açıklanan veya zikredilen sözler” bölümleri bu sözlüğün 
içinde notlar hâlinde değerlendirilebilirdi. Çünkü Ahmet Temir’in bu 
notları Moğol ve Türk dilleri açısından en iyi şekilde değerlendirmiş-
tir.  

5. SONUÇ olarak şunu yazabilirim: 1500 adet basılmış olan bu 
sözlüğün büyük bir bölümü TDK deposunda kalmaya mahkûmdur. 
Çünkü bu sözlüğü tam anlamı ile anlayarak kullanabilecek Türkolog, 
Mongolist ve Altayist Türkiye’de yoktur. 

 
(19 Kasım 2020, Ankara) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ İLE İLGİLİ BİR ESER 
 

Tuncer GÜLENSOY* 
 
Şenol SOYTÜRK, SECDEDEKİ DUA DOĞU TÜRKİSTAN, An-

kara 2020, 238 S+ 16 sayfa kuşe kâğıda fotoğraflar. 
 
Uygur Türklerini, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi TÜRKOLOJİ bölümüne öğrenci olarak başladığımda “Eski 
Uygur Türkçesi Metinleri”ni okumaya başladığımda öğrenmiştim. 
Daha sonra bir Türkolog olarak Türkoloji dersleri vermeye başladığım 
yıllarda eski Uygur Türkçesi ve yeni (modern) Uygur Türkçesi, Uygur 
medeniyeti ve kültürünü anlattım.  

Aradan yıllar geçti, 1989 yılının Ekim ayında Elâzığ Fırat Üni-
versitesi’nden Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne Profesör olarak atandı-
ğımda hiç ummadığım bir olayla karşılaştım…Kayseri’nin bir köşe-
sinde, Fuar alanına yakın bir yerde, 1965 yılında Afganistan üzerinden 
Türkiye’ye göç eden Uygur Türkleri ile karşılaşmıştım. 50-60 kadar 
Uygur Türkü ailesine Türkiye Cumhuriyeti birer bahçeli ev ve vatan-
daşlık vermiş, Kayserililer de onları bağırlarına basmışlardı. 

Kayseri’ye gelişimizin üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra bir bay-
ram günü Uygurların mahallesine giderek onlarla bayramlaştık ve yer 
sofralarında sundukları bayramlıklardan yiyerek ilk yakınlaşmayı sağ-
ladık. Bu aileler içinde ilk gittiğimiz evlerden birisi de GÖKTÜRK 
ailesinin evi idi. Bahçeli, tek katlı, evini önünde bir dut ağacı ve yem-
yeşil çiçekleri olan şirin bir yer idi. Hamithan, eşi Nurale, üç kız ve bir 
erkek çocukları ile “Zuanne” dedikleri, babaanneleri vardı. Daha sonra 
BATUR ailesi ile tanıştık. Dört erkek kardeşten oluşan bu geniş aile 
ile sonra da akraba olacaktık. Batur ailesi “GÖKBAYRAK” adlı aylık 
bir dergi çıkarıyorlardı. Sonra ben de her ay bu dergiye bir makale ile 
katılmaya başladım. Bu arada tanıdığımız TÜMTÜRK ailesi de Batur 
ve Göktürk ailelerinin yakın akrabaları idi.  

Yıllar yılları kovaladı, (rahmetli) oğlum Baybars, Batur ailesinin 
büyük kızı Hayrigül’ü ilk görüşünde beğenmiş, “Bana bu kızı iste-
yin!” deyince, Allah kısmet etti, Baybars ile Hayrigül’ü evlendirerek 
Konya’ya yerleştirdik. Bu evlilikten bana “İsenbike Asena” (şimdi 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim-iş bölümünde araştırma gö-
revlisi) ve “Tuncer İlterişhan” (lise son sınıfta) adlı iki güzel ve zeki 
torun kaldı.  

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara / Türkiye, t.gulensoy@gmail.com 
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Yıllar o kadar çabuk geçiyor ki…Yıllar yılları kovaladı. Bu arada 
Türkiye’ye yerleşerek T.C. vatandaşı olan pek çok Uygur Türkü ile 
tanışmak ve dost olmak varmış. Erkin Emet, Alimcan İnayet, Sultan 
Mahmut Kaşgarlı …gibi Türkologlar ile de meslektaş olduk.   

 
*** 

Bu eser:  Reis (s. 5), Tomaris (s. 9), Geçmiş Zaman Odur ki (s. 
15), Doğu Türkistan ve Uygurlar (s. 31), Çin Rüyası (s. 37), Abdulce-
lil Turan (s. 47), Abdurehim Paraç (s. 55),  Alimcan İnayet (s. s.65), 
Asgar Can (s. 75), Burhan Seyit Uluyol (s. 109), Erkin Emet (s. 115), 
Ferhat Kurban Tanrıdağlı (s. 129), Hamit Götürk (s. 135), Mağfiret 
Kamal Yunusoğlu (s. 143), Mamutcan Erkin (s. 151), Mehmet Emin 
Uygur (s. 167), Mir Kâmişm Kaşgarlı (s. s. 175), Nurala Göktürk (s. 
183), Raile Abdulvahit Kaşgarlı (s. 191), Seyit Muhammed Tümtürk 
(s. 217), Sultan Mahmut Kaşgarlı (s. 225), Sen (237-238).  

Bu kitapta hayatlarından bazı kesitler verilen kişilerin hemen hep-
si Doğu Türkistan’da doğmuş, orada ilk ve orta öğrenimlerini tamam-
lamış; bazıları da üniversiteyi Pekin’de okumuş Uygur Türkleri.  On-
lar, Doğu Türkistanın Kaşgar-Perivaz ilçesi-Kızıl köyü, Gulca,  Ku-
mul, Kaşgar, Yarkent, Atuş, Koca Eski, Aksu gibi kültür merkezlerin-
de doğmuş.     

Kitapta anlatılan her Uygur Türkünün hayatı bambaşka zorluklar-
la geçmiş, Çin’in Doğu Türkistan’ı istilasından sonraki durumları da 
çok farklılaşmış… Bunlardan her birinin Türkiye’ye gelişleri ve öğre-
nimleri kendi ağızlarından anlatılmakta. 

Bu kitaptaki gerçekleri öğrenmek için mutlaka okunması gerek-
mektedir. Tavsiye ediyorum. 

(22 Şubat 2020-Ankara)        
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2021’DE TÜRK DÜNYASINDA ANILACAK KÜLTÜR, 
BİLİM VE SANAT İNSANLARI 

 
Nail TAN* 

 

   
Yunus EMRE                             Hacı Bektaş Velî 

 
 

   
Ahi Evran                           Yunus Emre 
 

 
* KTB Emekli HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci, Ankara. 
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İsmail Gaspıralı                      Şeker Ahmet Paşa 
 

   
Mihail Çakır                        Ahmet Hamdi Tanpınar 

 
 

Pandemi gölgesinde yaşamaya başladığımız 2021 yılı Türk dün-
yasında, Türklük biliminde önemli anma, kutlama olaylarına sahne 
olacak. Korona belası bu anma, kutlama etkinliklerine ne derecede 
izin verecek, şimdiden kestirmek zor. Aşılama sayesinde bu yıl, geçen 
yıla göre daha umutluyuz. 

TBMM’nin Aralık 2020 ayında aldığı bu kararla İstiklal Mar-
şı’mızın 12 Mart 1921 tarihinde kabulü dolayısıyla 2021’in Türki-
ye’de “İstiklal Marşı Yılı” ilan edildiğini biliyoruz. 2021; I., II. İnönü 
ve Sakarya Meydan Savaşı’nın da 100. yıl dönümü.  

T.C. Cumhurbaşkanlığı da 30 Ocak 2021’de yayımladığı bir ka-
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rarla 2021 yılını Türkiye’de “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan etmiş-
tir. 

BM UNESCO, 2021’de dünyada anılacak Türk büyüklerini şöyle 
belirlemiştir: 

• Yunus Emre (1241-1321): Ölümünün 700. yıl dönümü 
• Hacı Bektaş Velî (1209-1271): Ölümünün 750. yıl dönümü 
• Ahi Evran (d. 1171): Doğumunun 850. yıl dönümü 

 

Türk dünyasının UNESCO’su sayılan TÜRKSOY/Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı ise 2021 yılı boyunca anılacak, doğum yıl dö-
nümleri kutlanacak değerli şahsiyetleri, her yıl olduğu gibi 2021 tak-
viminde açıkladı. Söz konusu açıklamaya göre yıl boyunca şu Türk 
ünlülerinden sıkça söz edeceğiz: 

 
Ocak 2021: 
• Ali Şir Nevai (1441-1501): Çağatay şair, yazar, dil bilimci. 

Doğumunun 580. yıl dönümü. 
• Agafangel Krımskiy (1871-1942): Kırım Tatar doğu bilimci. 

Doğumunun 150. yıl dönümü. 

Şubat 2021: 
• Jambıl Jabayulı (1846-1945): Kazak şair. Doğumunun 175. 

yıl dönümü. 
• Nazif Süleyman Ebeoğlu (1921-2007): Kıbrıslı şair ve yazar. 

Doğumun 100. yıl dönümü. 

Mart 2021: 
• Şeker Ahmet Paşa (1841-1907): Osmanlı-Türk ressam. Doğu-

munun 180. yıl dönümü. 
• İsmail Gaspıralı (1851-1914): Kırım Tatar yazar ve düşünce 

insanı. Doğumunun 170. yıl dönümü. 

Nisan 2021: 
• Nikolay Burnaşev (1846-1950): Saha (Yakut) destancı. Do-

ğumunun 175. yıl dönümü. 
• Mihail Çakır (1861-1938): Gagauz yazar, tarihçi. Doğumunun 

160. yıl dönümü. 

Mayıs 2021: 
• Mirmuhsin Mirsaidov (1921-2005): Özbek şair ve yazar. Do-

ğumunun 100. yıl dönümü. 
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• Serali Kojamkulov (1896-1979): Kazak tiyatro ve sinema 
oyuncusu. Doğumunun 125. yıl dönümü. 

Haziran 2021: 
• Cihangir Cahangirov (1921-1992): Azerbaycanlı besteci. Do-

ğumunun 100. yıl dönümü. 
• Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962): T.C. şair, yazar ve ede-

biyat tarihçisi. Doğumunun 120. yıl dönümü. 

Temmuz 2021: 
• İvan Ştıgaşev (1861-1915): Hakas şair ve yazar. Doğumunun 

160. yıl dönümü. 
• Bayram Şahır (1871-1948): Türkmen şair. Doğumunun 150. 

yıl dönümü. 

Ağustos 2021: 
• Nabi Dahirov (1921-2003): Kumuk besteci. Doğumunun 100. 

yıl dönümü. 
• Rustem Yahin (1921-1993): Tatar besteci, piyanist ve oyuncu. 

Doğumunun 100. yıl dönümü. 

Eylül 2021: 
• Şukrulla Yusupov (1921-2020): Özbek şair ve yazar. Doğu-

munun 100. yıl dönümü. 
• Kasım Tınıstanov (1901-1938): Kırgız şair, dil bilimci, oyun 

yazarı ve bilim insanı. Doğumunun 120. yıl dönümü. 

Ekim 2021: 
• Süyünbay Eraliyev (1921-2016): Kırgız şair. Doğumunun 

100. yıl dönümü. 
• Olga Enzak (1921-1990): Tuvalı oyuncu. Doğumunun 100. 

yıl dönümü. 

Kasım 2021: 
• Spiridon Yanduş/ Mihaylov (1821-1961): Çuvaş tarihçi, et-

nograf ve halk bilimci. Doğumunun 200. yıl dönümü. 
• Necip Asanbayev (1921-2013): Başkurt şair, yazar ve drama-

turg. Doğumunun 100. yıl dönümü. 

Aralık 2021:  
• Zaki Nuri (1921-1994): Tatar şair. Doğumunun 100. yıl dö-

nümü. 
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yıl dönümü. 
• Rustem Yahin (1921-1993): Tatar besteci, piyanist ve oyuncu. 

Doğumunun 100. yıl dönümü. 

Eylül 2021: 
• Şukrulla Yusupov (1921-2020): Özbek şair ve yazar. Doğu-

munun 100. yıl dönümü. 
• Kasım Tınıstanov (1901-1938): Kırgız şair, dil bilimci, oyun 

yazarı ve bilim insanı. Doğumunun 120. yıl dönümü. 

Ekim 2021: 
• Süyünbay Eraliyev (1921-2016): Kırgız şair. Doğumunun 

100. yıl dönümü. 
• Olga Enzak (1921-1990): Tuvalı oyuncu. Doğumunun 100. 

yıl dönümü. 

Kasım 2021: 
• Spiridon Yanduş/ Mihaylov (1821-1961): Çuvaş tarihçi, et-

nograf ve halk bilimci. Doğumunun 200. yıl dönümü. 
• Necip Asanbayev (1921-2013): Başkurt şair, yazar ve drama-

turg. Doğumunun 100. yıl dönümü. 

Aralık 2021:  
• Zaki Nuri (1921-1994): Tatar şair. Doğumunun 100. yıl dö-

nümü. 
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• Mikayıl Abdullayev (1921-2002): Azerbaycanlı ressam. Do-
ğumunun 100. yıl dönümü. 

 
Görülüyor ki TÜRKSOY 2021 yılında gündeme gelecek Türk 

dünyası ünlülerini, doğum yıl dönümlerini kutlama odaklı belirlemiş. 
Etkinlikler; anma renkli değil kutlama havasında düzenlenecek. Tür-
kiye’de üniversitelerimizde çok sayıda Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları Bölümünde eğitim öğretim sürdürülüyor. TÜRKSOY ve 
üniversitelerin düzenledikleri etkinlikleri imkânlar ölçüsünde izleye-
ceğiz. Ülkemizde en çok etkinliğin Ali Şir Nevâi, Ahmet Hamdi Tan-
pınar, İsmail Gaspıralı ve Şeker Ahmet Paşa’yla ilgili olacağını tah-
min ediyoruz. Ancak, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran 
daima Türkiye’nin kültür gündeminin baş köşesini dolduracaktır. Bek-
leyip göreceğiz. İlk Yunus Emre Sempozyumu davetini İstanbul’dan 
aldık bile… Balkan Türkleri için Hacı Bektaş Veli ve Mihail Çakır’ın 
ne derecede önemli olduğunu biliyoruz. İncil’i Gagavuz Türkçesine 
çeviren Mihail Çakır sayesinde, okulları kapatılan Gagavuzların ana 
dillerini kaybetmediklerini hiç unutmuyoruz. Hepsi rahmetli olmuş bu 
değerli şahsiyetleri saygıyla anıyoruz... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GÜÇLÜTÜRK’E BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜNE 
HİZMET ÖDÜLÜ 

 
Aziz SERBEST* 

 
Balkanların en prestijli ödüllerinden biri olan “Uluslararası ‘Sü-

leyman Brina’ Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödül”leri 25 yıldan bu 
yana Prizren’in “DOĞRU YOL” Türk Kültür Sanat Derneği tarafın-
dan geleneksel olarak başta Balkanlar olmak üzere Türk dünyası ve 
uluslararası çapta, kültürden sanata, basın yayından eğitim camiasına 
kadar, Türkçeye ve Türk medeniyetine hizmet verenlere layık görül-
meye devam ediyor. Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülleri Süley-
man Brina adına veriliyor. Kosova ve Balkan Türklüğünün tanınmış 
isimlerinden Süleyman Brina, 1935- 1994 yıllarında yaşadı. Elli yıllık 
bir zaman dilimi içerisinde Yugoslavya’da Türk kültürü, eğitimi, sana-
tı ve diğer alanlarda büyük hizmetler verdi. Türk toplumunun ayakta 
kalması, Türk dilinin, gelenek ve göreneklerin yaşatılması, eğitim so-
runlarının üstesinden gelinebilmesi için mücadele vermiş şahsiyetler-
den birisiydi. 1969 yılında Tan gazetesi kurucu müdürüydü. Kosova-
daki Türkçe eğitimde eksiklikler görmüş ve yaptığı çalışmalarla 1972 
yılında Türkiye’den ders kitapları getirmiştir. 

 

Dr. Taner Güçlütürk, Türkoloji araştırmaları sırasında 

 
* Araştırmacı Yazar, Prizren. 
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Bunların dışında ilmiyle, fikirleriyle; araştırmacı yazılarıyla Balkan 
Türklüğüne yön vermiştir. Brina, Doğru Yol Derneği kurucularından  
biri, aynı zamanda Kosova Türklerini siyasette üst düzey görevlerde 
temsil eden bir aydınıydı. 1973-1978 yılları arasında Prizren Bele-
diyesi’nin ilk Türk başkan yardımcısıydı. Siyasi görevlerde bulunur-
ken Türk halkının sorunlarını çözüme ulaşması için somut adımlar at-
mıştı. Türkiye ile yıkılmaz köprüler kurulması için büyük çabalar sarf 
etti.  
Kişiliği ve çalışmaları nedeniyle Kosova’da yaşayan diğer halklar ta-
rafından da sevilip, değer verilen Brina’yı, Kosova Türkleri bir “lider” 
olarak görmüşlerdir. Ölümünün ardından DOĞRU YOL Türk Kültür 
Sanat Derneği jürisi tarafından her yıl verilen Balkanlar Türk Kültürü 
Hizmet Ödül’leri Süleyman Brina’nın adını taşımaktadır.   

 
 

Törende Dr. Taner Güçlütürk’e ödülü takdim edilirken 
 

Geçtiğimiz günlerde, 22. ve 23.’sü düzenlenen “Uluslararası Sü-
leyman Brina” Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödül’leri, diğerlerinin 
yanı sıra Türkolog-araştırmacı, şair-yazar, eğitimci, aynı zamanda 
Kardeş Kalemler Dergisi yayın kurulu üyesi Dr. Taner Güçlütürk’e de 
verildi. Ödülünü alması için annesini sahneye davet eden Güçlütürk, 
“İlk önce beni bu değerli ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür 
ederim. Lakin ödülümü almadan önce küçük bir açıklama yapmak 
istiyorum. Sunucumuz Yunus Bey, ödül gerekçesini ve biyografimi 
okurken en önemli kesitleri sundu. Bugüne kadar bu başarılar elde 
edildiyse, bunca yol kat edildiyse, bu zaman içerisinde bunca esere 
imza atıldıysa, bu işlerin arkasında her zaman arkamda duran hem 
güzel günlerimde hem zorlu günlerimde vefasını esirgemeyen, sabrı 
dağ gibi büyük olan bir kadın var, aslında bu ödül benden ziyade o 
kadınındır, o kadın değerli annemdir, bu akşam kendisi aramızda, ben 
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müsaadenizle ödülümü almak üzere annemi sahneye davet ediyorum.” 
dedi.  

Törende ayrıca, TRT Sanatçısı Soner Özbilen, tiyatro sanatçısı 
Orhan Kurtuldu, radyo sunucusu-gazeteci, şair Seyhan Yakup, şair ve 
dernek yöneticisi Birsen Gota, Üsküp Türk Tiyatrosu eski müdürü, 
eğitimci ve tiyatro sanatçısı Atilla Klinçe de ödüllerini alkışlar içe-
risinde alan kişiler arasındaydı. Küresel çaptaki koronavirüs önlemleri 
yüzünden törene Vefki Hasan, Mehmet Nuri Parmaksız, Gülşen Bö-
lükbaşı ve Aynur Mahmudova Kaplan katılamadıkları için kendilerine 
ödülleri uygun bir vesileyle takdim edileceği bildirildi. 

 

 Ödül sahipleri bir arada, soldan sağa: Ses sanatçısı Soner Özbilen, tiyatro sa-
natçısı Orhan Kurtuldu, gazeteci-şair Seyhan Yakup, tiyatro sanatçısı-Üsküp 
Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla Klinçe, Türkolog, şair-yazar Dr. Taner Güçlü-
türk’ün ödülünü alan annesi Meseret Güçlütürk ve “Zübeyde Hanım” Kosova 
Türk Kadınlar Derneği Başkanı-şair Birsen Gota  
 

 

Ödül töreninden toplu bir fotoğraf 
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DÜNYA TÜRKLÜK BİLİMİNİN BÜYÜK KAYBI:  
PROF. DR. DİMİTRİ VASİLYEVİÇ VASİLYEV  

  
Yıllar boyu eserleriyle dünyada isim yapan, yaşamları boyunca ça-

lışmalarıyla Türkoloji dünyasına değerli eserler bırakan Hammer-
Purgstall, Gibb, Tomson, Németh ve Radlof gibi pek çok Türkolog’u 

yitirdiğimiz gibi 2021 yılı ilk 
ayında da hayatını Türk tarihi 
ve dil bilimi araştırmalarına 
adayan ünlü Rus Türkolog, 
Prof. Dr. Dimitri Dimitriyeviç 
Vasilyev’i, 75 yaşında korona-
virüs nedeniyle yitirdik. 

Dimitri Vasilyev, 11 Ekim 
1946 yılında Moskova’da doğ-
du. Rus Federasyonu vatandaşı 
idi. Lise yıllarında Türkoloji bi-
limine ilgi duyan Vasilyev son-
rasında Moskova’daki Şarkiyat 
Bölümü’ne kaydını yaptırdı. Ü-
niversite yaşamında bu konuda 

detaylı çalışmalar yaptı. Ardından da Moskova Mihail Vasilyeviç 
Lomonosov Devlet Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsünden mezun 
oldu. Doğu dillerini, özellikle Asya’daki Türk dillerine iyice hâkim 
olunca da Türklük Bilimi araştırmalarına başladı. Bu konuda Rus Tür-
kolojisinin gelişimine önemli katkılar sağladı. Böylece akademik ha-
yatı boyunca çok sayıda madalya ve ödül aldı. Vasilyev’in bilimsel 
araştırmalarının önde gelen konuları arasında, Eski Türk Yazıtlarının 
incelenmesi ve sistematikleştirilmesi yer aldı. Yoğun çalışmaları sonu-
cunda “Палеографичес-кая систематизация памятников тюркской 
рунической письме-нности азиатского ареала (Asya Bölgesinde 
Türk Runik Alfabesiyle Paleografik Abidelerin Sistemi),”  isimli te-
ziyle 1983 yılında doktor unvanını aldı. 

D. Vasilyev, son dönem yetişen Türkologlar arasında en değerli 
ve verimli Türklük bilimi araştırmacılarından biriydi. Osmanlı öncesi 
ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda belgeyi Rusya arşivlerinde bulup 
Türkoloji bilimine kazandıran Vasilyev, yaşamı boyunca Rusya Bi-
limler Akademisi'nin (Rossiyskaya Akademiya Nauk-RAN) Şarkiyat 
Enstitüsü (Doğu Araştırmaları Alanı'nda) Tarih Bölümü Başkanı, 
Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi profesörü, Rusya Bilimler 
Akademisi Doğu Bilimcileri Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulun-
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du. Bununla birlikte, Tuva Cumhuriyeti'nce Türk-bilim adına yaptığı 
çalışmalardan dolayı onurlandırılmış ayrıca Türkiye tarafından Ata-
türk İlim Topluluğu fahri üyeliğine seçilmiştir. 

D. Vasilyev yaşamı boyunca pek çok kitap, makale ve monografi 
dâhil olmak üzere 150'den fazla eserin sahibidir. Bunların arasında en 
önemlileri şunlardır: 

“Графический фонд памятников тюркской рунической пис-
ьменности азиатского ареала  (Asya Bölgesinin Türk Runik Yazı-
sındaki Anıtların Grafik Fonu” (1983)”; “Корпус тюркских руни-
ческих памятников бассейна Енисея (Yenisey Havzasının Türk Ru-
nik Yazısındaki Anıtlar Külliyatı (1983))”; “Православные свят-ыни 
Балкан (Balkanlar'ın Ortodoks Türbeleri (2004))”; Dağlık Altaylarda-
ki Kalbak Taş Yazıtı (1995); Göktürk Yazı Kültürünün Asya'nın Mer-
kezinden Doğu Avrupa'ya Yolu (1995) vb. 

Dimitri Vasilyev Rusya’nın en değerli Türkologlarından biri idi. 
Yıllarca Türkoloji üzerine yapmış olduğu araştırmalarıyla sadece 
Rusya’da değil Türk Dünyasının tümünde ün kazanmıştır. Bu araştır-
malarında ortaya attığı Göktürk alfabesi konusundaki yeni buluşları, 
kitap ve makale olarak pek çok dünya dilinde basıldı. Ayrıca Vasil-
yev, birçok Türkoloji kongre, sempozyum ve seminere bizzat katılarak 
buluşları ile ilgili değerli bildiriler sundu.  

Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Orta Asya Türkolojisi dışında Balkan 
Türkolojisi ile de ilgilenmiş, bu nedenle Prizren merkezli, Balkan 
Türkoloji Araştırmaları Merkeziyle (BAL-TAM) ilişki kurarak görüş 
alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca, BAL-TAM’ın davetlisi olarak Ko-
tor’da (Karadağ) 08-12 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen III. Ulusla-
rarası Balkan Türkolojisi Sempozyumuna, “Osmanlı Döneminde Bal-
kanlarda Uygarlıklar arasında Temas ve Mübadele Bölgesinin Oluş-
ması” ve Zagreb’de (Hırvatistan) 03- 07 Aralık 2007 tarihlerinde dü-
zenlenen IV. Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu’na, “18. 
Yüzyıl Sonunda Adriyatik Denizinde, Rus ve Osmanlı Filolarının Or-
tak Hareketleri Hakkında Arşiv Belgeleri” başlıklı iki değerli bildiri-
siyle katılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Prizren’de düzenlenen V. Ulus-
lararası Balkan Türkolojisi Sempozyumuna mazereti nedeniyle katı-
lamamış, yerine başkan yardımcısı olduğu Rusya Bilimler Akademisi 
Doğubilimcileri tarafından BAL-TAM Genel Başkanı Prof. Dr. Nime-
tullah Hafız’a verilen ödülü takdim etmek üzere Rusya’dan Dr. Elfina 
SİLGATULİNAyı görevlendirmiştir.  

Prof. Dr. Dimitri VASİLYEV’in vefatı dolayısıyla ailesine, 
sevenlerine ve Türkoloji dünyasına başsağlığı dileriz. 

      BAL-TAM 
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PROF. DR. DİMİTRİ VASİLYEV’İN KATILMIŞ OLDUĞI 
ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMLARINDA ÇE-

KİLMİŞ OLDUĞU FOTOGRAFLARINDAN BİRKAÇINI 
OKURLARIMIZA SUNMAYI UYGUN BULUYORUM: 

 
Daha önceleri Prof. Dr. Dimitri Vasilyev’in bulduğu bir Hazar sa-

vaşçısı 
 

 
 

Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Kotor’da (Karadağ) III. Uluslararası 
Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nun açılışını yaparken 
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Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Kotor’da (Karadağ) III. Uluslararası 
Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nda bildirisini sunarken 

 

 
Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Kotor’da (Karadağ) III. Uluslararası 

Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nun bir öğle yemeğinde Prof. Dr. Mete 
Tunçay, Prof. Dr. Gönül Paçacı Tunçay, Prof. Dr. Cengiz Hakov ve  

Fahri Kaya ile birlikte 
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Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagreb’de (Hırvatistan) IV. Uluslararası 

Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nun açılışının divan başkanlığında. 
 
 

 
 
Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagrep’te (Hırvatistan) IV. Uluslararası 

Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nda bildirisini sunarken 
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Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagrep’te (Hırvatistan) IV. Uluslararası 

Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nun 18. Yüzyılın Sonunda Adriyatik 
Denizinde Rus ve Osmanlı Filolarının Ortak Hareketleri Hakkında Ar-

şiv Belgeleri” başlıklı bildirisiyle  
 

 
 

Prof. Dr. D. Vasilyev Zagreb’de düzenlenen IV. Uluslararası Gü-
ney- Doğu Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nda dinleyici olarak 
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Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagreb’deki IV. Uluslararası Güneydoğu 

Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun kapanışında Rusya temsilcisi 
olarak 

 

 
Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagreb’deki IV. Uluslararası Güneydoğu 

Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun bir akşam yemeğimde Ma-
kedonya Bilimler Akademisi üyeleriyle birlikte. 
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Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagreb’de (Hırvatistan) IV. Uluslararası 
Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nun sonunda sempozyuma katılmış 

olan tüm Balkan devletleri temsilcileri arasında Rusya temsilcisi olarak 
kapanış konuşmasını yaparken 

 

 
 

Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Zagreb’deki IV. Uluslararası Güneydoğu 
Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun bir akşam yemeğimde sem-

pozyum katılımcılarıyla sohbet ederken. 
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Prof. Dr. Vasilyev Prof. Dr. Bayram Bayraktar ve Prof. Dr. Nime-
tullah Hafız ile birlikte Kazakistan’ın Yesi şehrinde bir arada 

 

 
 

Prof. Dr. D. Vasilyev Prof. Dr. Nimetullah Hafız ve üç Kazakistan 
bilim insanıyla bir arada Kazakistan’ın Yesi şehrinde 
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Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Ankara’da düzenlenen bir Türkoloji 
Sempozyumu sırasında bir gezi esnasında Prof. Dr. Osman Sertkaya ve 

eşi Ayşe Sertkaya ile birlikte. 

 
Prof. Dr. Dimitri Vasilyev Ankara’da düzenlenen bir Tarih Kongre-
sinde Prof. Dr. Cengiz Hakov ve Prof. Dr. Nimetullah Hafız ile 
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Prof. Dr. Nimetullah Hafız Ankara’da düzenlenen bir Tarih Kong-
resinde Prof. Dr. Dimitri Vasilyev ve aynen Türkolog olan oğluyla  

birlikte sohbet ederken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ/ 
EDITORIAL PRICIPLES: 

 
BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi uluslararası kaydı Paris’te ya-

pılmış olan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, mart ve eylül aylarında 
yayımlanmakta olan BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi, Türkoloji ve 
yardımcı disiplinlerinin tüm alanlarında yapılan çalışmaları kapsamak-
tadır.  

Dergimize daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanma-
mış olan özgün çalışmalara, bilim ve araştırma alanlarında gerçekleşen 
farklı proje sonuçlarına öncelik tanınmaktadır. Bunun yanı sıra tanın-
mış, çağdaş ve geçmişe ait olan Türkologların portrelerine ve bibli-
yografyalarına da özellikle yer verilmektedir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren basın ve yayın 
organlarında (gazete, dergi, tv, internet vb.) gerek dergimiz ve gerekse 
de Merkezimiz ile ilgili haber, yorum ve fotoğrafların adresimize gön-
derilmesi ya da iletişim kanalları yoluyla bize iletilmesi rica olunur. 

Dergiye gönderilecek yazılar öncelikle analitik ve bilimsel objek-
tiviteyi içerisinde bulundurmalıdır. Gönderilen yazıların dipnotları ve 
kaynakçasının bilim standartlarına göre uygun olması gerekmektedir. 
Bu dergide yayımlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla 
alıntı ve atıf şeklinde kullanılabilir. 

Derginin dili Türkçedir. Ayrıca İngilizce, Rusça, Almanca ve 
Fransızca yazılmış bilimsel makaleler de kabul edilir. Ancak bu dil-
lerde yazılan makalelerin geniş bir Türkçe özetine yer verilmelidir.  

Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve büyük harflerle yazılmalı, 
İngilizce ve Özet’in yazıldığı dildeki karşılığı bold ve küçük harflerle 
başlığın Altında yer almalıdır. Yazar adı, başlığın Altına yazılmalı, 
görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri italik olarak bir yıldız-
la soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın Altında verilmelidir. Özet, 
150-200 kelime arasında ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanma-
lıdır. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge bulunmamalıdır. Özetin hemen 
Altında en az üç, en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Özet ve 
Anahtar Kelimeler Türkçe ve özetin yazıldığı ikinci dilde hazırlanma-
lıdır.  

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ için hazırlanan çalışmaların 
kapsamı sayfa sayısıyla sınırlandırılmış değildir. Çalışmaların bilgisa-
yarda, 1 satır aralığında, hece genişliği 126 mm’yi ve uzunluğu 195 
mm’yi kapsayacak şekilde (11 harf büyüklüğünde font Times New 
Roman biçiminde) olması, çalışmaların başında Türkçe ve İngilizce 
özet ile anahtar kelimelerine yer verilmesi gerekmektedir.  
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Çalışmalar, biri mutlaka diskete veya CD’ye kayıtlı olmak üzere, 
iki kopya çıktısıyla birlikte dergi adresine ve aynıca internet iletişim 
yoluyla derginin e-postasına teslim edilmelidir.  

Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmaması kararı 
BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi ve derginin bilim-hakem kuruluna 
aittir. 

Dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. 
Bunlar, her zaman BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi’nin genel dü-
şünce ve görüşlerini yansıtan metinler olarak değerlendirilmezler. 

Eğer yazı gönderen kişi, dergimize ilk defa yazıyorsa bu kişinin 
çalışmasının ekinde bir fotoğraf ile birlikte, çalıştığı bilimsel alanını 
belirten kısa bir öz geçmişini de göndermesi uygun görülür.  

 
BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİS
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BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR / 
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF BAL-

TAM: 
 

KİTAPLAR: 
 
1. Wanda Zembrzuska, Muhabirimiz Çanakkale Cephesinden Bildiriyor, 

2019, İstanbul; 
2. Nga gjerdani Kombetar, 2014, Prizren; 
3. Prof. Dr. Ahmet BURAN (Editör), Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Tür-

kologları – Dilciler – 1. ve 2. Cilt; 2019, Ankara; 
4. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Atakita-

bevi, Ankara; 
5. Gazi, Atakitabevi, Ankara; 
6. Teoman Alili, Yugoslavya Dersleri, 3. Baskı, Kaynak Yayınevi, Ankara; 
7. Shprese Siqesa, Zejtaria artistike krenaria e Prizrenit, 2019, Prizren; 
8. Nuridin Jonuzi, Djeca Bosne u Prizrenu, 1997, Prizren; 
9. Taner Güçlütürk, Dilime Yaslar Yakışmaz, 2014, İstanbul; 
10. Cemalettin Taşkıran, Unuttuğumuz Vatan: Rumeli, Kosova ve Makedon-

ya, 2009, Ankara; 
11. Hüseyin Mevsim, Rus Gözüyle Edirne, 2015, İstanbul; 
12. Nikola Naçov, Bursa’ya Gidi,ş ve Dönüş (Bulgarca’dan çeviri ve sunuş: 

Huseyin Mevsim), 2019, İstanbul; 
 

DERGİLER: 

1. Dil Araştırmaları, Sayı 24, Bahar 2019, Ankara; 
2. Esnaf, Özel sayı 1, 2000, Prizren; 
3. Esnaf Bülten, 2019, Prizren.  
4. Denge, Sayı 56, Ekim-Kasım-Aralık 2018, İstanbul; 
5. Atlas, Sayı 302, Mayıs 2018; 
6. Atlas, Sayı 312, Mart 2019; 
7. Atlas, Sayı 321, Aralık 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

 




