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ESKİ TÜRKÇE BAZI ADLAR ÜZERİNE 

l. Gültekin 

TAHSiN BANGUOGLU 

Bu kiiçiik bildiriyi 1960 yılında Moskova'cia Oryrntalistler Kongre
sindr okumak üzrre luızırlamı~lıın. U~ağımız arıza yaptı, bir gün 
Kiyel .. te kaldık. Baııa ")n lan saaltr orııdıı buJunaırıadıj:,run için kaldı. 
Kısını·t Inırada okıumıknıı~. 

Bizim telefon rcblırrleriınizd<' ~oyad ı olarak Giiltekin kelimesine 
çok rastlarsıııı:t.. Bıı krliıne küçük ad olarak cla yaygındır. 

Bilimli~i gib i bu taribi isim, Batı dünyasında ve bizde, Türkçe 
Orbon metinlerinin V. Tlıonıseıı tarafından çözlilüp yayımlanmasından 
Ronra ıan ıııınış ıır (1893-9()). 

Gültekin adı lıa~lııngıçtan bai okuma güçlükJeri çıkarmıştır. İlkin 
Orboıı anıtlarındaki Çiııcc metinlerden birinde dikkati çeken bu adın 
transkripsiyonıı K'iuı·k-ıi(k) - k'in şeklinde yapıl=ş ve bu Çin kay
nakJıırınılaki tarihi şahsiyctle kıırşılaştırılmıştı. Selılegel bunu Teghin 
Gio;;lı = Türk~c I<ök-tigirı şekJintle yorumlaınıştı (1892), Bkz. Dec
lıiff"•merıt de.s Jııscriptimıs de l'Orklıon 1983, Samlede Aflıarıdlinger, 

C. lll 1922, S. 6. Fakat bu kelimeyi Orhon yazısının çözümü için anah· 
tarlarınuan biri olarak kıtilanmış olan Tlıornsen yanlışlığın Çinccde l 
scsinin ~östcri lın emc inden geldiğini bclirtrrek hımun ancak Kül ıigirı, 
yaı.la Köl ıigin okunabi\cccğini tespit etmiştir. (1893), Bkz. aynı yer 
S. 16. Bilindiği gi!.i lıu yazıda aynı işaret, f\1 ö ve ii sesleri karşılığıdır. 
Tlıomserı burada kelimenin anlaını üzerinde durmuyor. 

Ancak Orhon Metinlerini yayımlamada daha tez davranan W. 
Radloff, Bkz. Die Altiirkisclıen lıısc/ıriften 1894·, S. 115, bu kelimeyi 
Kül diye oku mu~ ve "her halde küliig kelimesinin kökiidiir" diye mana
lamlırımştır. Oysa lriiliig = meşhur, kalıraman kelimesinin aynı metinde 
lmlunan kökü lrii = ses, şölıreı kelimesidir. Buna göre kiil-iig değil, 

kii-lü;;. 

Anlaşılan Tlıomsnı hu okuyuş ve miinalandırmanın etkisi altında 
kalarak sonradan artık köl iizerindr dıırnıuyor, o da kül okuyor, Bkz. 
1 rısaiptioııs de l'Orklıorı Dec/ıiffrees 1896, S. 73 ve not 1. Bu defa Tlıom-
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serı ona giil= rose ınanası verıneyi deniyor ve onu yeni lehçelenll•k i kiil ~ 
çiçek kelimesine yaklaştırı yor. Ancak bu e.n eski Türkçedc kelimeyi 
Fıırsçadan, yani gıtl'clcn gelmi ş gibi alaınuyor. Çiçek ınanas ırıd a hu 
kelimenin öz Türkçe, iki ıl ilrl eki şekil vr an lam henzerliğinin ise tesadüfi 
olabilecc~ini d(i~iiuüyor. Bununla baalırr Radloff'un kül-iig kül 
faraziyı'siııi de ılaba akla yak ın buluyor. Öyle anla~ıl ı yor ki Kül Çur, 
Kül Tııdıw gibi adlar da sonradan lıuna uyularak okunınııştıır . 

Bu kahraman prcnse habasıııın ro.Hı anlamına kiil adını Ycrrni~ 

nlarağını furzelınrklc ınühiıncc hir takdir yaniışı vardır. Bıı giieı·lı·r 

oğu llarına höyl.- romantik çiçek adları \'!'rnıt·zlı·r. Talıial kuvvetinini 'ı· 

ıabiattı·ki kuvvetli yaratıkları gösteren adları Hri rler : B11gra, Habur. 
Arslan, Bars gibi, '1'11grul, Çagrı, Togaıı gilıi. Ogu: Kagan'ııı ilk üç oi(lıı 

Kiin, Ay, Yulıu:, ikinci üç oğlu Köle, Tn!(. Teıii: adlarını alıyor, Bkz. 
W. Bang u. Rachmaıi, Die Legeııcle voıı Oglıuz Qaglıa11 1932, . 8 'e 10. 

Giil Türklcrde kız adı olarak ıla yaygın dı·ğildir. Gerı;i benim lı:ıhn
anncm "Gii l Hanım''dır. Pek de kokct lıir ll anınınıı~. }'akat ııufu s 

kağıdında Vınmiigiilsiinı yazılıydı. p!llrl = U,mmıı Ku/Jiim .• Vmmii.
giilsiim H' kısaltmaları Gülsiim, Giilsiin, Giisiim, Giil vr Vmınii. Os manlı
larda Giilıcr, Giilfem, Giilizar, Gülendam gihi atiiar halayıkiara veriliyor. 
Biz şimdi Gül adını çiçek anlamı ilc de kız çocuklarımızıı vı-riyonız. 

Araplarda da böyledir. Arap emirlerinelen birine sorarlar : 

- iz kendi oğullaruuza çirkiu ve korkunç adlar veriyorsunuz. 
Kölelerinizi ise güzel adlarla çağırıyorsunuz . ebebi nedir? 

Emir dcr ki : 

- O~ullarımız cliişmanlarımız içindir. Onlar oğullarımızdaıı kork
malıdırlar. Kölelerimiz ise kendimiz içindir. 

Giilıekirı ad1 Nccip Asım Bey'in hemen o yıllarda yayınılad ı ğı En 
Eski Tiirk Ya:ısı 1897, adl.ı küçük eseri ile Türkiye' de tanınmıştır. 

O da bu kelimeyi ii. ile okumuş ve çiçek manasını tercih eder göriiıımü~
tür, Bkz. . ll not. Tabii bu kelime bizde dcrhal modcrıılcşliriJerek 

Giil diye ha~latılınıştır. Aslında Tegirı = Prens pnrçasıııın okunuş vr 
anlaşılmasında pek de tereddüt olmamıştır. Fakat bizde Arap harfieri 
ilc ~S:; yazdışı bunun dilimizde yaşayan \J:f.i = ıekin = ralıaı kelimesi 
ile kar.ııımasına sebep olmuştur. Böylece ~j) = Gül Tekin yazılı~ 
ve söyleyişi yerletıni§tir, Bkz. B. Atalay, Türk Büyükleri 1923. 
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Türk Ocakları kurulduktan sonra adlarıııı Türkçeleştiren gençlerden 
hazılan da bıı adı hu şcki lJı- alınışlardır: Gii/rekin Arda, Lii leburgazda 
gazt'lcc i. 

Kül 'Ngi tı ~·,k li Mrırqıwrı gibi tarihçiiNce de !Jenünsendiktcn sonra, 
Bkz. Die Clıroııol?giı- dcr Alllürkisclıen lıısclırifıetı 1898,- bizim bildiği
miz<' göre- hu kı·liın.- artık hir süre tartışma konusu olmamıştır. Yalnız 
Kül Erkin ı:ilıi um anların tla ortaya çıkmas ı Radloff" u tereddüde 
diişiirnıiiş gör iinii yor: 1\.ül özl'l ad mı(?), riitlıe mi(?), Bkz. W. B. C. 2 
1899, s. Ho(ı. 

lik d<'fa JV,•rip f.mıı /Jey, Orlıon Abideleri 1924 bu kelimenin okunuşu 
~~~ iizrriıw dünmü~tiir, S. 8 nol. O 1\iişgari'clı·ki Köl Bilge Xrııı unvanına 
"' lııınun hakkındaki açıklamaya dayanarak Orhoıı mrliıılerindcki bu 
J,.eliıueııin dt' kiil (ı:öl) okunınası g~r~kli[ı:iııi ileri sürmliştür. Fakat bu 
Eski Tiirkç<· ili' ın~şgul olanların - hen U<' dahil- elikkatine çarpınaıııışt.ır. 
1\ıiş;;ari ' ) i yayınılayanlar , tııııın yaptı((ı açıklamalar hiç lıir şüphe bırak
ınadı((ı için lıkz. JJiı•an 1, 99 . 4 H 1, 258. 6, kelimeyi ö ilc okumuşlardır, 
BJ,.z. C. Broc/;e/mann, Milleltiirkisdıer Worısclıaız 192-8, köl ir/cin, Köl 
Bilge Xan vı· B. Atalay, Dimnii Lıigat-it-Tiirk Dizini 1943, Köl irlcin, 
Köl Bilge Xan . Ancak Orhun metinlerindeki Kiil Tegin'i bununla bir
lt·ı-:tircnıern i~1crdir. 

Gerçekle aynı krliıııenin biri üzel ad, biri bir un vana sıfat (.;::.ı.JI\5' 

= giil gibi) olmak üzere iki kullanılışı ortaya çıkmış oluyordu. Fakat 
Kök Tiirkçc ile uğraşanlarda bunun üzerinde durmadılar. Hüseyin 
Namık Orkun, Bkz. Eski Tür/c Yazıtları C. 4. 1941, kelimenin türiii kul
lanı~lıırını hiraraya getirmi ş , fakat hepsini ü scsi ilc okumuştur: Kiil 
Hi/ge, Kiil Çigşi, Kiil Çur, Kiil tegin, Kiil ıudun ve sadece Kiil (has isim) . 
A. von Grıbain de böyle, Bkz. Alttürkisclıe Cmmnıaıilc 1950. 

Biz Kaşgari iizerind~: bazı araştırınalar yaparken, dediğimiz gibi, 
Necip Asım Bey'in notundan halırrli olmayarak onun vardığı sonuca 
vardık, lıkz. Uygurlar ve Uygurca V:::uine TDAY 1958, S. 105, ve bu 
adların hepsinin Köl okunınası gerekli6rini ortaya koyduk. Şimdi 

burada daha geniş bir iııcclcıne ile vardığımız sonuç da şudur : 
l. Köl = Yeni Türkçe göl = See kelimesi Eski Türkçcde bir erkek 

adı olur, Köl, Köl 'J'egin, Köl Tudıın, Köl Çor, Köl Çigşi lcişi adlarında 

olduğu gibi. 
2. Aynı Köl Kelimesi Eski Türkçedc göl gibi= J_.ı.JI\5' anlaıru ile 

sıfat olarak bazı unvaıılara girer, Köl Bilge, Köllrkin gibi. 



4 TAHSIN BA:\"CUOCLU 

Bıına göre hizim Giilıekin a s lında Köl T €g i11 olup hugiin Pğ<'r do~

rusunu •öylrrnPk İ s tersek , modernl eşme payı içinde, Göltegiıı olacaktır . 

Arııa hiz bunu böyle dedik diyı· t r lcfon rehbcrl crindt'ki soyadlarının 
ve küçük adların yazıJı ş ı ve bunların SÖ) lcni ~i deği~ir nı i ? Dc~i ş nıtz. 

Bir deli bir kuyuya bir taş atar, kırk akıllı lıirlqir çıkaramazın ı ş . Biz ilim 
adamları da htiyleyiz. 

Bizden sorıra y i n<' hizdcn halı e rli olma) urak ( ?) J. Ilarrıiltoıı da 
Kuşgari ' nin vc ril<'riıw dayanara k ay nı sonuca 'arıuı ~ görü nii ~or, J:lkz. 
Toquz-Ogu.z ct Oıı- Uygur JA 1962, S . .3~, not 10. 



"R" SESSİZİNİN SÖYLENİŞİ 

JOZEF BLASKOV!CS 

l . Bugiink ii Tiirki yc Tü.rk<;c~ inde r sessizinin söyl enişindc ilginç 
bir iizdlik i ~ iı il cbilir . R s ı·ssizi , üzeilikle ince seslil erdı• u sonra , kcli
ılll'kriıı so nund a öz<'l bir surelle söylenir: gelir , gelmiştir, büy ük
tii r, birer , [!.Ür , gön.derilnıiştir v. b. gibi . 

R sı·s" i z iııin bıı yold a söylr niş i , k alın sesliler<.len sonra, kelimele
rin sonunıl a da i ş ilil e bili r: var, geliyor, oıurıır v. lı . gibi. 

Krliml' sonund aki R srssizinin böyle söylc uişi kelime başında 

' t'y a kPlime ortasında bulun an r sess izinin söy lenişinden açıkça 

ayırd !' clil c lıilir: res im, aramak, görmek v. b. gibi . 
Bu özellik r adyo spikerl eriııin . konuştuğum her Türk' ün söyleyi

ş inde varsa da , sorulan kiş il erin hiçbiri böyle söylediğiııin farkında 

d eğildi. Bu özelli ğe dikka t etmelerini rica e ttiğimiz sırada söylcyiş

krini hemen değiş tirip diizclttiler. 
Yani Türkiye Türkçesiııd c iki türlü r vardır. 
2. K elime sonund aki r sessizinin böyle söylendiğı hakionda gra

mer kilapiarında hiçbir bilgi verilmcın ektedir. Oysa fonetik edebiya
tında bu sessiz " Çek çe r " adiyle eskid en beri tanınmıştır 1 . 

Bu sessiz, Çek dilinin en karakteristik özelliği olduğundan 

"Çekçe r " adını almış tır. Çekçede bu sessiz r yazılır. (Eski yazılışı 

rz, Polonya dilinde bugüne kadar kullanılır). 
Bu sessizin özelliklerini tarif etmek ve anlatmak kolay bir iş 

d eğildir. İlk defa i şittiğimizde r ile ş v eya r ile j vcyahut rz sessiz
lerinden bileş ik bir karma scsi i şittiğimizi zanncderiz. Fonetikçilerin ilk 
görüşleri de bu imiş . Brüekc'nin ve Sievers'in anlattıklarına göre de 
bu sessiz , r ilc j veya r ilc ş sessizlerinin birleşmesinden m eydana 
gelmiş tir 2 • (R + sifflante). Bunlar, ilkönce r sonra ş veya j sessizini 
i şidiyoruz diye tarif ettiler . 

1 Bak ClıJuınsky'niıı makalesiııi : Une vnriHe peu connue del 'r liugualefle i' 
tcheque/. R evue de PbonHique. Tome I . Paris 1911. S. 33-67. 

' Brücke, Grundzüge dcr Pbysiologie und Systematik der SpracWaute, p. 68. 
Miklosich, Vergleicb_ende Grammatik der slavischen Spracheıı, J. p. 502. 
Sievers, Grundzüge der Phonetik, 5. bas., 1901. p. li B. 



6 JOZEF BLASKOVJCS 

Bu anlayışa karş ı , yukarıda adları aıulan bilginlerden daha önce, 
Gcbauer adlı bir Çek dilbilgini Çek Dilinin Tarihi Grameri adlı 

eserinde 3, bu bir basit, bileş ik olmıyan (simple) ses tir diye r sess izini 
anlatmakta idi. ("Vibrant ct acconıpagne simultancmcnl d' un bruiı 

fricativ"). 
Anılan göriişlrr fonetik laboratuar deneylerine dayanmadıklan için 

ancak öznel ve i ş itme ile ilgili görüşlerdi. Paris'te Chlumsk:fnin •, 
Prag'da Prof. Hala' nın 5 ilk fonetik dencyl<'ri bu essizin lıilcş ik ses 
olmayıp basit bir ses olduğıınu ispat etmektedir. 

3. Öyleyse lm s<·ssiz nasıl meydana gel ir w özellikleri nı·dir? 
R sess izinin meyda na gelmesi r' nin meydana gclnwsine brnzersl' de 

aralanıula bazı önemli söyl l'yiş ve aku tik farklar va rdır. 
A. a) Dudaklar r' ııin söy ll'niş i sırasında biraz geriluıcktcdir, alt 

dudak biraz ileriye uzanır, dutluklar arasındaki ça tığın uzıınluğıı 

7,3 mm'dir. Dudaklar ş veya j'nin Röyl crıiş i vaziyelinde değil, s 

vrya z'nin söyle n i ş i sırasındaki durumdadır 6• 

Bu ilgi nç farkın sebebi, r ses inin taribi gclişmesirıdcndir. Bilindiği 
gibi r sessizi eski palatal r ' (yumuşak r )'den meydana gelm i ştir. 

Onun için rludaklar "yumuşak" sessi?.lcrin tipik vaziyetindcdir, dilin 
ucu ise ş veya j sessizlerinin söylenişindeki vaziycltedir. 

b) Çeneler biribiderine daha yakındır, alt çene biraz ileriye hareket 
eder, yukarıki ve aşağlki kesici dişler hemen hemen bir diişey çiz
gidedir. (Biribirlcrinden yatay uzunlukları ancak 1,3 mm'dir). Çenı·

lerin açısı aşağl-yukarı 3 mm'dir, r 'nio söylenişi sırasında ise 6 mm' dir. 
Bu çok kiiçük mesafe r'nio yumuşak ·, ,'den meydana gelmesiyle 
anlaşılabilir . 

c) Dilin vaziyeti de r se sizinin söy l enişi sırasındaki vaziyetc 
benzer, ancak dilin ucu bira2 yukarıya kalkar, biraz ineelir ve 

gerilir. esin artikulasyonu da büsbütün r gibi cereyan eder. Dilin 
orta ve arka tarafı biraz yükselir, ş'nin söylenişme benzer vaziyet-

• Gebauer, Historick6 mluvnice jazykn leskebo, I. S. 330. 
' Bak yukarıda Nr. 1. 
• Huln·Sovuk, Hlruı, rec, slucb. Praba 1947 . S. 149-150. 

Prof. Bobuslav Hala, Üvod do fonetiky. Praba 1948. S. 130. 
Prof. Bobuslav HRla, Uvedeni do fonetiky ldtioy. Praba 1962. S. 264-8. 

1 Dr. B. Pollıınd • B. HAla, Artikulace teskyeh zvnk:u v roentgenovych obrazecl 
(slcingramecb). Proba 1926. S. 24. 

Prof. HCılıı, Uvedenl ... S. 264. 
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tcdir. Dil ortasiyle damak arasındaki mçsafo 9,9 mm ( r 'nin söyle
nişind c is~ 12 mm), dil arkasıyin yumuşak daınak arasındaki mesafe 
anca k 3,5 ının 'dir (r 'nin söylc ııi şinde 6,5 mm 'dir). 

d) R'nin söyl~ni~ i s ıra s ında ağızdan dı~arıya çıkan hava akımı 
r 'niııkindeıı biraz kuvvNli~cdir. Bundan dolayı dil ucu r 'd n daha 
hızlı , ama rlabu küçük titreşim y apar. 

c) it sı>ss i z inin iki değiş ik Şl' kli vardır: Çckçedc kelim e başında 
""slilcrin arasında veya loıılu sessizlerin yaııında 7 tonludur. Mesela : 
rııdcı (sıra) , por6dek (düzen) , el fina (zahmetli i ş), b1emcno (yük) kelimele
ri nd e• old ui;'U gibi. Kelim e ><J ılllmlıı veya tonsuz es izierin yanında 
is<' k~ndisi dı· Lonsuzdur: /ekar (hekim), /ıa t'{f (rnaden işç isi), p li 
(ya nında) kdiııwl<> rind~ olıhığ ıı ~ihi. 

B) Bu sc~s i?. in ak ııs t ik zellikleri şunl:ırdrr : dil ucunun titreşi

ınindl'n meydana gelen sesle ayııı zamanda hava alu.mınm yaklaş
rııı ~ l-es i ci ui~lrrl' , uru şundaıı ç ı kan h ı ş ırtı i ~itilir . Böyle bir basit 
(simplı•) "''s meydana gelir. (Yabancılarm hunu rz veya rs söyleme
leri ıl oğru dc~ildir). 

R ilc r arasınd ak i farklar şunlardır : iı söyleni şi sırasında , y uka
rıda d~diğim gibi soluk verme akımı daha kuvvetli olduğundan dil 
ucunun harPk<'tleri (titrcmesi, vibrasyonu) daha çabuk olur ve dil 
uıaı biraz ineelip gerilir. En büyük fark ise çenelerin yakJaş tırılma· 

sıml a n meydana gelen hışırtıılır. İkinci hüyük fark ise r'nin r 'den 
daha uzun s lirınc idir. Aşağı yukarı r iki kere daha uzun ürer. 

k ' nin ş ve j sess izlerinden farkı: Kuvvetlendiren solı\k erme 
sebebiyle bunlardan daha yüksek hışırtısı var ve aynı zamanda wl 
ueııuun ı>eriodik hızlı titreşimleriyle bu bışırtı kuvvetlendirilip 
zayıflatılır. Bu hışırtı ş ve j sessizlerinin hışırtısına biraz benzersc de, 
bu benzey iş ancak tesadüfidir. R sessizi r + ş se sizlerinin kanşmasın· 
dan meydana gelen sessiz dc~rildir. 

R' ilc s ve z arasındaki fark , dil ucunun başka vaziyette olmn
suıdandır. Bu sebepten dolayı hışırtılnrı da başkadır. 

C) Çek dilinde F, dediğim gibi , kelime başında , kelime ortasında 

ve kelime sonunda da bulunur: ifci (demek), kuFe (piliç), lekaF 
(hekim) v. b. 

' Petr Zima, Souhl6oka 1 V ceokem •ysıtmu znelo tnl asimilace. bornlk sla
vistickycb pracl Univ. Knrlovy. Praba 1958. S. 36-41. ( lt l eSiizi Çelı;çe tonlu a imi
lııııyon sisteminde. Kul niv. slaviotik çal"maları dergioinde). 
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D) R Çckçcdc bir fonemdir. Birkaç ikizli kelimcde bulunur : 
var (kaynama) - var (pi~) - rada (öğüt) - rada (dizi) - rez (kcsm•~ ) -
rez (pas) v. b. 

4. R sessizinin Çek dilindeki kökeni nedir? Çek dilinin tarihi 
gramerine göre bu ilginç söylen i ş tarzı 13. yüzyllın ba~larng ı cmda 

yumuşak r ( r' ) ses izinden meydana gelmiştir 8• 

Damaksıl (palatal) sessizler hemen hemen her zaman artiküla~yon
larının s ırasında ehcmıniyctsiz olsa hile bir küçük hı şırtı ilc söylenir. 
Du hışırtı ikincil bir özellik ise tiP bir zaman bazı ki şi l e rin veya 
hir neslin söyleni şiotle kuvvPtlcodiktco so nra bu sessizlerin öz.-1 bir 
sıfatı baline girdi. Çek dilinde dı' r'nin kökeni budur. 

Polonya dilinde ise hıı ikincil özellik öyle kuvve tlcndirmiş ti ki , 
Lugünkü s öylcyişte r'nin titrernesi büsbütün kayboldu. Şimdi l'o
lonya dilinde yumuşak r ' nin yerine geçen r ' dcn uzun yüzyıllarca 

süren bu gelişmenin sonucu olarak j ve ş sessizleri meydana 
gelmiş. 

5. R sessizi bazı Polonya lehçelerinde hala bulunursa da edebi 
dilde yaşamamaktadır, ancak imiada durmaktadır 9• Rz tarzında 

eskiden beri yazılırsa da, söz başında, sesiiierin arasında ve tonlu 
sessizlerin yanında j okunur: rzad (jonı) sıra (Çekçe Fad, Slovakça 
riadok), morje (moje) deniz (Çekçe mofe, Slovakça more) v . b. Tonsuz 
sessizlerin yanmda ve kelime s_ononda ş okunur: varz(vaş) pişir (Çekçe 
val, Slovakça var), przy (şi) yanında (Çekçe pri, Slovakça pri), ırzeba 
(ışeba) gerekiyor (Çekçe Ueba, Slovakça ıreba), v. b. 

Yeni Yunanca diyeleklerinde var olduğuna dair Pernot 10, Heisen
b'erg ve Kretschmer bilgi vermektedirler. Bundan başka İrlanda 

8 Gebauer, Historicka oıluvnice jazyka ccskeho, T. 329. (Çek dilinin tarihi grameri). 
1'rıivnlcek, Historickii oıluvnice jnzyka ceskoslovenskcho (Çekoslovak dilinin 
tariht grameri), S. 130. 

Hujer, K cesk~ınu i'. (Çekçe i' hakkında). Listy filologicke (Filolojik dergi) 
78, ı 955, s. 255-8. 
Gebauer, O starocesktın dvojim i', jasu6ın a temn6m. (lki türlü eski Çekçe i' 
hakkında). LF 4, 1877, S. 239-43. 

1 B. Hala, Fonetika poUtiuy (Polonya dilinin fonetiği). Praha 1954. S. 24. 
10 Pernot, );;ıudcs de linguistiqnc nfo-heU6niqne. J. S. 307. 

Heiseuherg, Bcrl. philol. Wochen.schaft. 1900. col. 463. 
Kretachıncr, Dcr heutige Iesbiııchc Dialekt. 1905. col. 161. 
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diyeleklcrinde de var olduğunu Perlersen 11, Makedonya di yelekle
rinde ise Hala 12 birer makalede anmaktadırlar. 

6. Bugünkü Türkçenin ~öylcnişinde bulunan r sessizinin, Çekçe 
i· sessizine çok yakın olduğu anlaşı lmı ş lır. Göze çarpan özelliği ancak 
kdiınclcrin sonumla, ince sesliterin ardında bulunuşudur. Kalın ses
lilerden sonra ise, bize gelen Türk ınis afirleriınizin bazıları bunu r, 

bazıları da muayycn sözlerde r diye söy lemişl<'rdir . 

Bunlardan açıkça görülüyor b , bu söyleyiş tarzı Türkçede damak
R ılla~ma kanununu bağlıdır ve ince seslilerden sonra kelime sonun
dııki r sessizi clamaks ıllaşnıa s lır('tiylc ilkönce - r', sonra -r olmuştur. 
Bilindiği gibi k, g, l srssizll'riııin yumuşaınası da ince seslilerden son
ra, vı-ya arasında meydana gelir: k'öpek', erl>'ek, g'öl gibi . Mesela, . 
l ses sizinin damaksıllaşoıası öyle kuvvetlidir ki , kalın sesli lerden son
ra da , ba~lıca yabancı dillerden alın an kelimelerin sonunda meydana 
ı:;elir : lıal ' - /ıal'l 'er, rol' - rol'ii , meşgul ' . b. gib i. 

Öyleyse r sess izinin Türkçedeki gelişmesi Çekçedeki gibi ol
muştur: r- r ' - r. Bu gelişme Çekçede ve Polonya dilinde yüzyıllarca 
sürüp gelen bir gelişmenin sonucudur. Çekçede bu gelişme aşağı yu
karı 800 yıl sürmüştür. 

Çek r'si ilc Tiirk - r 'sinin arasındaki fark, Çekçcde fonem 
olduğu halde Türkçedc ancak r ' nin bir değişiğidir13, ve Türkçedc 
ancak kelimelerin sonunda bulunur. 

7. R sessizinin geli şmesi Türk fonetiğinde var olan buna çok 
benzer başka ses değişikliklerinin anlaşılınasını bile kolaylaştırır. 

Mesela, Türk dilbilgisinde tanıuan özelliklerden birisi semirmek
semiz , kudurmak - kuduz, görmek - göz kelimelerinde göze çarpan r-z 
ses değişioıidir. Bu özellik r-r'-(f)-z: değişimi göstermektedir14 • 

ıı Pedersen M., Den böhmiske Udtale / in: Nordisk Tidskrift for Filologi. T. XI, 
3e serie. 

" B. Hala, Uvedeni, S. 268. 
" R sessizinin Türkçede bulunduğunu Mucıır Türkologlarından alınan bilgiye 

dayannrak ilk defa genç Macar fonetikçisi Tstvfiu Fodor bir makalesinde not etti. 
(The Role of the Distinctive Features and their Use iu the Slavon.ic Langunges. 
Stud.ia Slavica Acad. Hung. Toııı. V ll. Fasc: 1-3. Budapest 1961, S. 26. ot r. 13.) 

,. Negatif ekindeki ses deği~imi de bu özellikler arasında sayılabilir : y«--nıaz, 

g.elme: gibi şekillerin Türkmence ya:marın, gelmerLn, Azerice yamıaram, gelmerem 
şekilleri bu tahnıin!erimizi desteklemektedir. 

Bundan görülüyor ki eski şekillerde -r sessizi, yenilerde ise r'den gelişmiş z sessizi 
bulunmaktadır. 
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R-r'-f-z ses deği şimi belki eski Tiirkçede bulıman "rotasizm" 
ismiyle adlandınlan ses değişimini el e aydınlatahilir: Türkçe öküz, ikiz, 
Moğolca ükür, ikere, Çuvaşça veger, yeger Macarca ökör, iker v. b. 
Eski Türk kavimlerinin isminde de bu ses değiş imi vardır: Ogur·- Oguz, 
Tokurgur - Tokuz-Oguz v. b. gib i. 

• • 
R sess izinin geli şmes ini bazı İsliiv rlillerinc.lc şöyl f' 

r-+r' TZ (eski Polonya dilinde) (rz = j , ş) 
c (bugünkü Çekçtdc) 

çizf' biliriz : 
lwgii nkii Po
lonya dilinde 

" -1 ( ri (= ry) bu günkü Sl ovııkçııda (kalın scsliiPriıı ya nınrl :ı) 
1 r bugü nkü Slovakçada (ince st'slilı-rin ya nınd a) 

• • 
Çckçe r ess izinin kökeni ve ge li şmes i açık~a gös termektcd ir ki , 

hiribirlerind en ya pıları bakıınıııdan çok uzak olan dillPr a rasında c.l a 
ortak veya paralel ses ıl cğ.i şikliklerinirı cereyan etmesi mümkündür. 
Öyleyse hazı dillerde elde edilen sonuçlardan yararlanarak başka dil
lerin özelliklerini aydınlatabiliriz . Çekçe c Tlirkçede kelime sonun
-daki r ' nin söyleni şini aydınlatabilir. 



DURSUN FAKİR'İN GAZAVAT-NAMESİ 

SADETTi Btn.uç 

Sapn Başkan, ı.leğerli dinlcyicilcr, 

X. Türk Dil Kurultayına sunduğu m bildirinin konusu: Dursun 
Fakih ' in eski Anadolu türkçesiyle yazılmış olau koşııklu bir savaş 

hikilycs iı.lir. 

Daha çok ıniis liiınall tıltılarının , yiğitlerinin din uğruna katıldığı 

savaşları anlatan lıikilyclerin adı, genel olarak "gazavat- nfıme"dir. 

'ı azma I'S<>Tlı•rdı• "gazilv<:t-name" şeklinde de geçer. Gazavilt-name, 
arapça ' c· farsça iki kı·limcd(•n yapılmış birleş ik bir ad olup , savaş kitabı 
dı·mı·ktir . Gerçekten Dursun Fakih 'in gazavilt-niimesinrlc d c Hz. Mu
lıaının l'd' iıı , baş ta ll:~.. Ali olmak üzere, diğe r ·alıilbe ve yakınları ilc 
!,irlikte, (Mıı~nffa') adında, puta tapan bir kiilir bı·yine karşı gi riştiği 

sava ~lar anlatılmaktadır. 

Dursun Fakjh gazavilt-nılmcsinin, hugiine değin üç yazma nüs
has ını biliyoruz ı: Biri İstanbul'da Fatih Millet Kütüphiiuesi, Ali Emiri 
bölümü, nıanzum o. 1220'de kayıtlı bir derginin içinde; biri İstanbul 
Üniversite Kitaplığı o. 31 l 'deki ınecınuada; üçüncüsü ise, Konya'da 
lzzcı. Koyunoğlu'nun kitaplığında, zengin bir gazavilt-name dergisinin 
içindedir. Her üç yazmay ı birbiriyle karşılaştırclıkdan sonra, Fatih 
Millet Kitaplığındaki nüshanın diğerl erinden daha eski ve sağlam ol
duj;ounu gördülı:. Buradaki metin hareketi ve güzel bir nesilile yazılm1ştır. 
Kumız1 cedvelle çevrili her sayfada, iki sütun üzerine, ll beyit vardır. 
Yazmanın kağıdı parlak abi\di ve kalıneaclır. Fatih Millet Kitaphğındaki 
bir gazavilt-name dergisi içinde bulunan hikayemiz, yazınada 79 b'den 
başlayıp, 108 a'da sona ermcktcdir ve sonundaki kaydc göre, H. 970 
(M. 1562-63) tarihlerinde Kefe'li Tatar Hüseyin tarafından istinsah edil
miştir. İstanbul Üniversite Kitaplığındaki nüsha harekesiz bir nesilıle 

1 Prof. F. Köprülü, her hangi bir açıklama yapmadan, kendi kitaplığuıdıı bulwuuı 
bir Tursun Fakl:h mesnevisinden bahseder; bk. Anadoluda Türk dil ve edebi
yatının tckiimulü I. (Yeni Türk Mecmuası, sayı 4, İstanbul, 1933, s. 286). 
Henüz göremediğimiz bu mesncvinin, üzerinde durduiumuz gazavilt-name olmMı 
muhtemeldir. 
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yazılmış tır; kimin tarafından kaleme ~lınılığı gös terilmemi ş tir. lzzct 
Koyunoğlu Kitaplığındaki yazma ise, yazı ve kağıdı bakımmdan yeni 
olmakla birlikte, Millet Kitaplığındaki nüshaya daha yakındır. 

Dursun Fakili' in gazavüt-oamcsi, cılebiyat yönünden o kadar 
önemli olmamakla birlikte, dil bakJtnındarı dcğerlitlir. Ancak, yüz yıllar 
boyıınca sık sık i s tirı sah edildiği anla~ ılan lııı eser, g(•rek dil , gerekse şekil 
bakımından eski karaklerini saklayamamış tır. üshalar karş ılaş t ırıldı ~ ı 

zaman, bu durumu açıkça görınl.'k rniiınkiindür. Bu arada Millet Kitap
lığındaki yazınada ıloğrudan doğruya hikayey.- başlandığı halde, yu
karıda tanıttığımız diğer iki nüsharla, birbirind en farklı bir giri ş kı smı 

vardır. Üniversite Kitaplığı yazın:ı s ıntla , giriş l e birlikte kıs a bir na ' t 
ve bir din! hikaye bulunmaktadır. Koyunoğlu yazınasında ise, kısa hir 
ınünacat ve na't ilc hikay eye başlanır. 

Bu açıklamadan sonra, doğrudan doğruya uı ~tnc dayanarak, 
Dıırsun Fakilı gazavill-namcsirıin koııusu iizcrinde kısaca durmak ve 
bu surelle dilini tanıtmak istiyorum. 

Girdi mescid içre niigah bir yigit; 
c d iyiser (ol) 1 Resüla, gcy işit. 

llerü gelili yigit, virdi selam; 
Aldı yigidüii seliimm ol imam. 
"Ya Rcsül-a 1lah, diyüben söyledi ; 

cbiyi aş~iibıla mcdl_ı eyled.i. 
Ögdi MuHafiinuii cümle iilini; 
Şer!~ ~dı dabı kendü J:ıalini: 

"Yii Mul~ammed," (ilir) "bir atam var itli; 
Özi bahiidur, gey 'iil:til er itli. 
Bu ya~nda Imiina gelmiş idi; 
Taiirıyı bir, seni l~a~ bilmiş iru. 
Dünyii mülkinden güz;iir ~dı J:laJi:a; 
Şehld itcliler, size 'ömr-i ba~ii. 
Düşde görürem ataını kim gclür; 
Cennet içinde nür ile bal~ırur. 
Eydür: "Oglum, var Mu~ammed ~atma; 
Benden ilet ço~ selam ~a:i.retine. 
Eyt aiia kim fazlı irişili bize; 

ı ( ) içindeki eklemeler bize aittir. 
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Tanrı virsün kendüye !Jayır, ceza. 
Uşda buldum cennet ü l;ıür u ~uşür; 
İlt selamuını Resüla, yatma, ~ur!". 
Uy~udan çun kim oyandum, yii Rcsül, 
Uşda dutdurrı sana dcgin ~ogru yol,. 

13 

Bunun üzcrinr Hz. Pı-ygamher, delikaıılıya babasını kimin öldür
düğünü sorar. yi~it de bağlı lıulundui:,•ıı Bt'ni Pinhan kabilesinde 
Muka!l"a' adında, yaşlı ve güçlii bir beyden halısederek dcr ki : 

"Bir ~ızıl, ulu ~ancm düzmiş durur; 
Ana ~apar dün ii gün, azmış durur. 
Ccvhcr ii altun, zcbcrceddür çıılı; 
Düriii dlbac gcydüriipdür, iy ulu. 
Sccdc ~ı! ur ol puta, ma 'büd di yü, 
Kim bularn ol putdıı bir ınal):şücl diyü. 
~avıni cüm lesi dııbı ana ı_apar; 

Ulu, kiçi, N ü 'avral, ne ki var. 
Ad viriipdiir ol puta Liil ü Mcniil, 
Tafırı dirler ol puta azgıııı ~ıfat. 
Bir giin ıılaın ile vardul): ol puta; 
Yii Hesül-a 'Uah, işil kim l.ıiil nite : 
Sccdc l):ıldu~ ol ~aııcm i)ıiindc biz: 
Ya'ni kim olavuz ~alında 'aziz. 
Gördük ol dem ol putı, diişdi yüzin, 
Kiirsi Üslinden yirc ~aldı özin. 
Ün çı~ar putuü içinden iişikiir, 
I~ iden ol ii ni ~ı lur i 'tihiir. 
Eydür : "ly ~avirn, zaliilct lplınanuz, 
Secdl' ~ıl up huııı ma 'büd bilmeniiz. 

Tanrı birdür, yiri, gögi yaradan, 
Aiia ~apııii, küfTi ~oii siz aradan. 
Din, Mul.ıamnıecl dlnidür, ba~i zaliil; 
Ma 'büd ol f.Ia~clur, ana yo~dur zeviil. 
Her kim isliim dinine tabi' olur, 
Ol Mul)arıımed kendiiye şiifi' olur". 
Çun hıı üni işidür, ataın turur, 
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Dehşet içre valih ü l)ayrau ~alur; 
Tckbir ile barnıagıuı götürür, 
Şıd~ ilc sana şa laviit gctürür". 

Bütiin bu olup bitenleri gören bir kul, dunıınu Mukaffa'a auJa
tır. O da delikanlının babasını çağırtıp islam diujutlcn vaz geçmesini 
buyurur. Babası kahul etmeyince : 

"~a~ıdı yav la~ a tama ol hrlid; 
Şol sa 'at ~all idübcn ~ıldı şchld". 

drdikırn Anııra Resul'ün katında delikanlı da müsliiman olur. Bunun 
iizeriııc Hz. Prygamlwr ashiiha dönerek, Mukaffa' ın iliııi bilen bir 
kiın~e arar. Halid h. Velid söz alarak : 

"Ol Mu~afl'ıı' iline beıı varmışaııı, 

Ne kişidiir, kendiizini görmiş(·m. 

içe gördiim, o·ydeyüm, anı işiı : 
Gcy ulu tiicir idi alum Velid". 

rlı:dikteıı sonra bir zamanlar ticaret için babası ilc birlikte Yemen 'c 
gittikterinele MukuO"a'a konuk olrluklarırıı anlatır : 

"Diişdük anun çadırına biz ~onııl!;, 
Ya Mu~ammed, süziiınc Taiirı ~anu~, 
Biz varıca~, ol ava gitmi ş idi; 
Bir arslanı dirilc dutınış idi. 
İndi atdan, arslanuii başın iizer, 
Derisini hir dem içinde yüzer. 
Ç>dı yaJ:-dı , arslaru şaldı oda, 
Bişiiriibcn kendiiye eyler gida. 
Büsbütün bir arslanı yir, otıırıır, 

Bir tulnJ:- )Jamri öiüııe getürür. 
Ol tulnl:- agznıı agzına urur, 
Bir dem içinde Ji:amusın somurur". 

Bundan sonra ansızın eşkiya baskınma uğrayan Mukaffa'ın, kızı 

ile birlikte saldırıp hepsim darma dağın ettiklcriru, (IJınam) adın
dili bu güzel ve güçiii kızın, ancak kendjsiW yenecek bir kişiye varmak 
istewğiııi ve ruhayet okuyup yazma da bilwğini anlatarak oraya 
gitrneğe hazır olduğıınu arzeder. 



DURSU FAKIR'İN KALAVAT AltESi 

Çun işiteli ol nebller servcri , 
Du ' ii ~ıldı Jjalide ol din eri . 
Eytdi : "~urgıl, nıenziliii'ic ~ıl yara~ ; 

Al bitiy i, anlara gir, göz lııra~" . 

Bunun iizr rinc Halid sefcrc hazırlanır . Hz. Peygaınheı: , damarlı 

Hz. Ali 'ye lıir mektup ynzllırarak Mukaffa ' ı dine davet eder . Mektuba 
Hcs ul'iirı hatınİ vurulıır ve mühürlcnip Halid'c verilir. 

Jja lirl cydür: "gicc giindiiz yö ridüm ; 
Turmadın Allah ~ikrin ider idüm. 
Sünlüm atı, gitıli on gün, on gicc 
Bir mlşc içine girdürn , İ) )Jocü. 
Şıı g yanumda bir cana var gürledi , 
Anı işitıli alum, ~an derlcrli . 
lnılüın atrlan, bir agaea lıagl aclunı , 
~ılı rıım çckdiim , ikrii yöriclüm. 
llir ' a,.:Iın arslan çı~a geldi ha iia , 
H ir şaru öküz higi, n 'cydcm saiia. 
r.lamlr ~ıldı , ~uyrugın ~a~dı yirı· , 

Aiirayulı an üstüme geldi, yürii. 
J:famlc ~ılduın ben dabı tartduın ~ılıç, 
~or~madum a mıi'i ünind cn zerre hiç. 
İrdüın, All alı diyülı en çalduın anı , 
lki böldüm ortasından arslnıu. 

Bir müddrt sonra bir takım atltlar gelip, Hfılid'in kim olduf,'Wm 
vr nerrye gitınr·k is tediğini sornrla r. lliiliıl de tıl uzaklardan geliş inin 

sebebini anlııtııı ea, atltlnr da lıeykrine haber verrneğe gider ve bir 
müddet sonra dönüp 1-Ialid'i ohalanna götüriirler. 

Buyıırdılar, ilcy iiınçe vanıram, 

Ba~araın , bir ulu baymc görürem. 
Atdan indüm, J.ulıcum bilümdedür, 
lllii dii'im balçagı ~olumdadur. 

Halid ağır ağır çallira girer; altın taht üstünde Mukaffa'ı görür 

Ulu beglcr o~urur yöresine, 
'fa.iia ~aldum anlarui'i töresine. 
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H alid selam verip kendini tanıtır ve getirdiği mektubu .Mukaffa'a 
uzatır . .Mukaffa' mektubu okutmak için, kızı Hıttam'ı çağırtır. Uzun 
boylu , ay yüzlü Hıttam, kızıl ipekten bir elbise içinde, elind e bir pulat 
kılıç oldıığıı halde içeri girer . .Mukkaffa' mektubu kızına okutu r ; içindeki
lerini öğreni nce pek kızar. Putlara tapmaktan asla vaz geçmeycccğini 

haykırdıkdan sonra, kızına yazdırdığı cevapta, önce Hz. Pcygamlıcr' ı' 

saygısını belirtir ondan mucizeler bekler. Sonw1da kendilerini rahat 
hırakrnayacak olursa, savaştan yiiz çcvirmiyecf'klcrini hildirir. 

H alid gönlii nii Mu!:-affa 'ın kızına kaptırınış olarak Medine'ye 
dön<' r. Getirdiği mektup Hz. P<'ygaınbe r 'in huzurunda okımıır. O sırada 
Cebriiii gclcrt>k , .Mukaifa'a karş ı gazaya çıkm a5ıru Rf'sul'e vahyf'd<'r. 
Hz. P eygamber a shabına döner<'k, Çalap'ın cmrini bildirir. 

Sevinii aşl~iib ~amus ı ~ıırdılar, 

ller biri cvlii evine vardılar. 

Bir rn iiddet sonra, Diüdül"c Itinmi ş olarak, cemaatının iiniind.
liz. Ali görüniir. Onun ardından, zı rhını gi yinmi ş olarak, gazilcrle bir
liktc Hz. Ömer geür. Onu sırasıyla Hz. Osman, Ebu Bt·kir, Halid 
h. Velid t akip eder. Bu suretle 4000 sa h abc toplanır. Hz. R esul h unlara 
dua eder. Dört Hali~ 'ye ayrı ayrı rrnktc b>rcr bayrak ilc, lı clir li 

sayıda savaş eri verir. Önden giden E bu Bekir' in bayrağı karaılır, 
Ömt'r' in lıayrağı kızıldır, Ali ' nin hayrağ1 sarıdır. Ve anlaşılan H z. 
Osman ' ın yaıunda olan Halid 'c veri len bayrak ise yqil rcnktcı:lir. 

Hepsinin arkasuıı:lan da Hz. P eygam hcr y iiriir. Gaziler tckbir gc t i
rcrck Ilienz çöllerine düşerler. Yold a bir kafiri n dinden kaçan yaşlı 

bir de c, llz. Mohammcd 'e s ı (;'lnır. P eygamber onu kurta rır. Tanrı 

deveyi dile ge tirir. Bunu gören sa lıibi rlı •rlı a l şahadet getirip miislii
ınan olur. Kafile gide gide, susuz, kayalık bir rl creyc iner; s ı cak 

bunaltır. Aslıiib su bulamaz. H z. Peygamber haşını ~ecdcyc koyup 
Tanrı 'ya yalvarır. 

Başmı ~aldurdugı yirdcn çı~nr 
Bir ulu gözlü buiar çaglar, a~ar. 

Rcsül eydür : "iy yii riinlar, gclüıiiiz, 

~ırbaları ~oldııruii, şu alııiinz". 

t u deve cümlesi ~anar, içer; 
. al)iibclcr şulanup andan göçer. 
Ol issiizlik yazıları gcçdilcr, 



DURSUN F'AKfi-I'IN GAZAVATNAMESI 

Yil bigi yiriiii yüz in e c · ılil cr. 

iig.-hiin bir ~ag göri ndi gcy y uca, 
Gt>ldilrr ol ~ag dibine, iy l]ocii . 
Yolları ~ogru çı~ar şa ' b u şcdld , 

Öfii dcrlwnddiir, yo~arusı lıa'irl. 
(;azilcr ol ~ag rlibind c ~urdılar; 
Yavla~ arını şlar idi , ıliiilcnrlilcr. 
Resiil-u ' lliilı fıkr idiip ha~ar \aga, 
Kim aş l,ıiih bu ~a((a l~uçan aga? 
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Nih ay.-t da~a tırınaıııp iHe yn maçtaki durumu i)ğro ·nccck bir ki ş i 

is ter. 
A~l.ıiilı (içinrlcn) örü \ urclı ' Ali, 
"Bl'n ç ı~ ayuııı, ya Hcsül, dir ol vl'li. 

i 1 ii giin nt· va r is(•, ('V ii tav ar 

Kt· ~f idiilwn 'in·) iim siz<' IJalı .-r"' . 

?;ii ' l-fi~arı ~ıı şaııup ~ıırdı 'i\li 
~ıçrayulwn lıiııdi ~ul dPm Oiilrliili. 

Çı~dı 'Ali \aga yiiz lıiii cebel il r, 
l>.atı ta 'n b çr kdiiriibe ıı Düldiilc. 
Ba~ıı ıa~tıii ol yiizinc egleyii, 
Gi.inli Mtı~all'a' ili ni ıanlayu. 

' onra Ali dönüp görrliiklcriııi an latır : 

"Ct> bel-ii '1 -A~va' lıuiia dirler imi ş, 

] ~ra yüz i gey O \ a yi rlo·r imi ~ . 

lll ii yol.ı ~atı ~a rdur, ya Ho•sül , 
Bu l,ıfıli fikr rylc-diim , oldum mcltıl". 

ll z. Po·yga nılwr bu sözii du yunca, abdcst ıLLp iki rikat namaz 
kıldıkdan 8onra Tanrı 'ya ya l va rır. 

~udret ill' \ag ıagıldı aiisuzın, 

~um gi bi a~dı dereye gl'iisüzin. 

Hz. A li önden giclcrl'k Beni Pinhan halkını islama ılavet eder. 
MukafTa ' buna karşılık çeri sini savaşa hazırl a r . 

Kurulıay, B., F. 2 
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Çu yağı yi ti şdügini hildiler, 
~amusı a t ar~asına geldiler. 

Mukaffa ' niçin geldiklerini sordurunca, Ali onları yeniden eline 
davet eder. Ancak sonunda anlaşarnıyacak savaşa başlarlar : 

Çekdi R csül kiifirc karşu kıLç; 
Taiirıya şıgındı, knymmadı hiç. 
Her şaf:ıiihe ~akatmça dürişür, 

Rcsül-u ' lliihui\ öi\indc urışur . 

Akşam olunca savaşa arn verilir. Ertesi gün Mukaffa', Hz. Ali 'yi 
öldüren<' veya Muhamm.-d' in ba~ını getirene kızını vcreceğin·i viielederek 
savaşa ba şlar . Tekc tck kar~ıl1klı vuruşmalar olur. Mukalfa' ın kardeşi 

oğlu da k1zın a şkına vuruşurak ölür. Eserde bu vuruşma sahnelerinin 
canlı bir şeki ld e anlatıld1ğına hemen i şa ret <'delim. Muka{J'a' ın kızı, 

amcası oğlunun öldürüldüğünii görünce, fcryad l'dip atını meydana 
sürer. Önce, (Hüşşiim) adlı bir yiğitlc karşılaşır. 

~ızııi\ elinde süiiü l)am lc ~ılur, 

İrdi, şançdı ol Hüşii ın'ı a~darur. 

Siliiü gögs inden yagrıoına çı~ar, 
~ol dem atından an ı yirc yı~ar. 

Bundan sonra, kızın karşı sına Halid çıkar. Bir hayli ıı ğraş tıktun 

sonra, llittam ' ı yener ve Hz. Muhammed' in katında müslliman olan 
bu kızla evlenir. Mukaffa' biitiiıı bu olup lıitc nlcri duyunca, büyü k bir 
üzüntü ve Mkcyle öc almak için ortaya atılır. Halid , basma karşı atını 

sürer. Vuruşma sırasında kJlıçlar, mızraklar, kalkanlar panılaııır . Halid 
sıkışır . Hz. Ali nara atarak, Dii1dül'i ile ortaya çıkar, Jialid' i kurtarır 
ve Mukalfa 'ın karşısına dikilip kendisini yüksek sesle ta nı tır. Mukaffa 
hu güçlü hasmınm kim olduğunu anlayınca, çok defa kendisiyle birlikte 
savaşa soktuğu arslanını getirti.r . İkisi birden Ali'nin iizerine sa l rurır. 
Ali sağ eliyle arslaru, sol eliyle Mukaffa'ı tutup kaldırarak P eygamber'in 
katına getirir. Salıabcler tekbir getirerek, onun bu üstün kuvvetini 
alhşlarl ar. Arslan, Resıil 'ün karşıs ında dile gelerek, k endisine karşı 

savaşa katıldığıııdan dolayı özür diler. MukafTa ' şaşırıp kalır. Arslan 
ayrıca, Peygamber'in iki omuzu arasmda kara bir ben bulunduğunu da 
haber verir. Mukafl"a ' bunu da göziyle görünce müslüman olur. Ve bir 
müddet sonra ölüp rabmete kavuşur. Hz. P eygamber Beni Pinhan'a bir 
hey verip, aslıahiyle birlikte Medine'ye döner. 



ouns FAKIH'IN GAZAVATNAMESİ 

Bu gazavat bunda uş oldı tamiim, 
Muşçafanuii .rı1l.una virüıl selam. 
Niçe bunuıl bigi eyledi gazli, 
Din yolı andan geiiez oldı bize. 
Ya İlahi, MuHafanuii J:ıürmeti, 
RaJ:ıın etüiilc yarlığa bu ümmeti. 
Suçumuz çol:c, anı şefi' l:clluruz, 
RııJ:ım etüii daljı ögüşdür, bilürüz. 
RaJ:ıın e tin uınar iseii 'fursun Falp, 
Mu~~afii nuii mu 'ciziitların oJ.u. 
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Sayın dinlcyicilcr, hikayemiz bununla sona eriy or. Burada önemli 
olan nokta, gazaviit-ııam <·nin Dursun Fakilı tarafından yazılmış olması
dır. Bize kalırsa, bu (Tursun Fal:cı) , .ı\şıkpaşa-ziide'nin Tevürih-i iil-i 
Osman•, ı , Neşri ' nin , Kiıiib-ı Cilıiinrıiimıi'sı 2 gibi eski tarih kaynaklannda 
H . 699 (M. 1299) da Osman Bt'Y adına Karnca ilisar ' da ilk cuma hut
hcsini okuyan v<' aynı zamanıla kawlık etmiş olan kişidir . H er ne kadar 
ı·tkbiyaı taribi ill' ilgili kaynaklarda omuı gnzaviit-namesinden bahis 
yokşa da, T::ı~ köprü-ziidc'nin Şakayık-ı Nıı'maniyo'sinden öğrendiği

mize göre 3 , Tur~ urı Fakih , Karaman'lı olup, biiyük din bilgini ve Sultan 
Osman ' ın knyııı lwbası ~cyh Edebalı'nın damadıdır. Tcfsir, hadis ve 
fıkıh ilimlerini kayın petlerinden öğrenmiş ve Şeyh'in ölümü üzerine, 
fetva i şlcriııd l' onun ynini tutmuştur. Böyle bir kültür çevresi içinde 
ycti ~rııi~ olan e ayrıca savaşlarda gazilere imamlık da yaptığı 

lıilin!'n bir ki şinin , gazavii t -name gibi dini bir savaş hikayesi yazma
sını tabii görmek gerekir. Gl'rck Du·rsun Fakih' in gazavat-niimesi, 
gerekse aşağıda adları yazılı diğer gazavat-namcler , Anadolu beylikleri 
zamamuda ve özcllik ll' osmanlıların ilk genişleme çağı nda, eavaş 

erlerinin dini h.-yecan ve çabalarını kamçılayarak vuruşına güçlerini 
artırmak için yazılım .şlardır. Bundan ötürü, hepsinde özentisiz bir dil, 
sade bir üslup gözı· çarpar. Ancak bu nitelikler, ayni zamanda onların 
güzl'l bir yönürıii teşkil eder. Eski gazavat-namelerin az çok değiş

tirilccek blilüm bölüm, halk topluluklarında da okunduğu anlaşılmak
tad ır. itckim, 

ı A~ıkpaşa-zade, Tcvıirlh-i ıi l-i Os man, (~r. Ali), l stanhnl , 1332, s. 18. Aynı 
eserin Prof. F. Giese nşr. o. 20; ayrıca bk. aynı eser, s. 199. 

' M. Neşrl, Kitiib-i Cilıfi n -nümn (nşr. F. R. Unnl · Dr. M. Köymen), Ankara, 
1949, ed. 1, o. 108. 

'M. Mecdl, Terceme-i Şakfıik-i Nu'mfi uiye, Istanbul , 1269, o. 21. 
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Veya : 

SADETTI BULUÇ 

Bunda olsun evvelki mccli tamam; 
ikincide geliserdür ço~ keliim. 
Çun ikinci meclisi diiilcycsin, 
R cs ülüii mu 'cizatın aiilayasın. 

Vir şalaviit diiilcnelüın bir nefes; 
Ciin ~uşına zira kim tendür ~afes . 

Bunda hatın oldı gazaviit, iyhüın ii nı , 

Mugafiiya, vir şalaviit li selam. 
Bu gün ab şam oldı , yarın gclüiiliz, 
Uş hu sözden siz de l)i şşe aluiiuz. 

gibi heyitlcr bunu açıkça göstNmrk ı.ed ir. 

Daha sonra yazılan edebi osmanlı ı;az;l\ <i t-niiındc riıııl r elin ulu
larının yerini padişahlar, beyler alacak VI' bunlar yakm , uzak dli ~ nHın 

iilkı·lc r i n c yapacakları akmlarla , göz kumaş ıırı cı ka hramanlıklar yııra 

tacaklardır . Agah Sırrı Lcvcnd tara fından yayınl a nan, Suzi Çdc·bi'nin 
Mihaloğln Ali B ey gazavat-ııamcs i hunun parlak hir örn eğini tf'şk il 

cdcr 1. 

ayın dinlcyicilcr, c-s ki Anadolu türkçesi ilc yazılmış hir çok ınanzum 
gazavat-name biliyoruz. Kimler tarafından yazıldı ğ ı biliuıniy('n , anonim 
gazavat-naıncl c r yan ında, yazarları belli olanlar da vardır . Dursun 
Fakili' in gazavat-nam cs iııden ınaada, yazarları lw lli ulıın diğer gaza
va t-nam clcr şunlardır : 

1 - Beypazar' lı Maaz-oğlu Hasan ' ın Cl'niıdil kalı·s i _f('thi 2 • 

2 - Aynı ozanın Irak ilinele ciasil kalesi fethi. 
:3- Yine M aaz-oğlu Hasan ' ın Şchid-ııiimc -i Ca'ff'r Tayyar' ı. 

4- aklb-oğlu 'nun Aden ~ehri gazaviıl-na o.ı cs i . 

5 - İsa'n ın Salsal ibn-i Zal hikayesi. 
6 - Meddalı Yilsuf'un Yeıniio:re hikayes i. 
7- Yine onun yazdığı Hz. Ali ' nin cöın e rtliğini anlatan hir gaza

vat-ııiimc. 

8 - Piri Fakih-zadc'nin Umman gazavat-namesi. 

ı A. S. Levend, Caznviit· ı-dim c lcr ve Mihaloğlu Ali be y' in gnzavüt· nÜ· 
ıne s i (T. T. K. yayıu. XL seri, o 8), Ankuru, 1956. 

! Bu gozavtit-n ıimcnin dili baklanda bk. llayrünnisa Yazıcıoğlu , M aazo ğ lu 

Hu ~an' ın Ce no dil kal es i manzume s inin grameri (l st. Türkiyat Ensti ti.i sii'nde 
85 numaralı tez). 
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Şimdiye kadar teshit ed e bildiğimiz anonim gazavat-nameler 
ı :ıc ~ unlardır : 

l - Hz. Ali ' nin gc nçli~in c a it hir gazavilt-namc. 
:ı - Hz. Ali ' nin 1 frit ' lc savaş ını anlatan gazavat-name. 
3 - Hz. Ali'nin o~lu Muhammed Hanefi'nin çocukluğumı ait Lir 

gazavii t-n 8 nıc . 

4 - Kurcyze kalesi gazavat-nihucsi. 
S - ll z. Ali'nin esir dii şıncsine dair bir gazava t-nam e. 
6- Ca lıir hikayes i ve 1-h. Ali'nin kt' ramctini gö tcrcu bir gaza

' ii t-n fulı<". 

7 - Areınrı•ın h. Musallat'a kar~ı yapılan savaşla ilgili gazavat
ıı ll nH:. 

8 - ll z. Ali ' nin K ahka hfı adlı kafir beyin<' karşı yaptığı savaşı 

anlar an gazav5l·nanı c 1• 

lleride yap ıl acak :ıra~lırıual:ırla, bunlara yeni bir t:ıkıın gazavat
nfıntt•lı• rin ıl.- kaıılaca~ söylenebi lir. 

Sa) ın ıliıılı- yi ı ·iler, çoj!u X IV. yii zyıl Anadolu dil v<: edebiya tı ya(li
garı olaıı ı·~ ki os ıııaıılı gazava t-naınderi iizerirıde şimdiye kadar esaslı 

bir :ıra~tırma yap ılmamı ş tır. Bu a raıla Agah Sırrı Lı>vcnd sadece, yukarı
da i ~a rı• ı e li iğimiz, Fatilı Millet kitaplığındaki dergid e h ulunan Bey
pazar' lı Maaz-o~lıı' ıııırı Ceniiıl il kalı•si manzıııııesi ilc ciasil kalesi fethi
ni , Naklh-oğlu 'nun (Das tiın-i Aden dcr hikay<' t-i Hasan u Hüscyn) adlı 
~uzavlıl-ııa ın cs ini V<' nihayet iizcrindc durduğumuz Dursun Fakih'iıı 

Mukafl'a ' ccııgi ni zikretnıi ş ıir 2 • Daha önce Prof. F. Köprülü 'nüıı de 
Mııaz-oğlu'nun yukarıda adları grçcn iki gazııvat-namesiııe i şaret 

<'tt i ğini göriiyoruz 3• 

Ayrıca lstanlml Eıl c hiya t Fıı kiiltes i Türkoloji bölümünde yapılan 
hir mezuniyet tczind c, bu sonuncu gazavat-namcnin Üoiversile Kitap
lı ğınıla bulunan yazın adakj variyan tı, dil bakunından incelcn miş tir 4 • 

1 Guznvıit-nnıııenin dili bııkkıuda lık . ı,;rdn l Du yar, Oç Gazavilt-ı Hazret-i 
Ali lıik lıye•i nin g ramer hu s usiyeı.lcri v. s. (I sı.. Türkiyat EnstitlisU'ııde 327 
nuouuah tez). 

2 A. S. Levcnd , Türk dilinde ge l iş m e ve sn deleşme s nfhaları, 1. ba.skı, 

Ankıırıı, 1949, s. 25. 
• B k. yuk . s. 1, no tın geçeıı makale, "'· 284. 
' Bk. not 2 de geçen tez. 
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Ancak, bu niisha muahhar olup epeyce değişikliğe uğramış ve kimin 
tarafından yazıldığı hile belirtilmemiştir. 

Sayın dinleyiciler, eski osmanlı gazavat·n.fımelerinden çoğunun 

başka bir dilden çevrilıne olmayıp, doğrudan doğruya türkçe yazıl· 

mış olmaları, onların orijinal bir yönünü teşkil etmektedir. 1ıeride lmn
lann eski ve doğru yazma nüshaJarı ele geçince, tenkidli yayımlarını 
hazırlamak, sayıları belirli olan diğer dil yadigarları ilc birlikte, XIV. 
yüzyıl Anadohı türkçesi ni daha iyi aydnılatmaya yarıyacaktır. ilıa· 

yet, bundan sonra yazılacak t:dcbiyat tarihlerinde bu eski gazav.fıt· 

na meler için ayrı hir yer ayrılması gcrckcccğine de işaret edl'rek 
sözlerime son veriyoruru 



GÜLŞEHRI İLE KAYGUSUZ ABDAL'IN ŞtıRLERİNİ 
KAPSAYAN, XV. YÜZYILDAN KALAN BİR MECMUA 

MüJGAN CUNBUR 

Anadolu'da Türk yazı dilinin gelişiminde önemli biı: yer alan Gül
şehri'nin eserleri iizerinde çalışanlar, şairin günümüze erişebilen "Felek
name", "Mantıku't-Tayr'·, "Aruz risalesi" ve yedi küçük manzumesin
den başka, bir takım yitik kitaplarının da bulunduğunu bilirler. Bu 
bakımdan yıllardanberi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi' nde bulun
duğu söylene gelen, Gülşehri'nin eserlerini kapsayan yazma ıneemu'aya 
biiyük bir önem verilmekteydi . Bu mecmu'ayla ilgili olarak özellikle 
yurt-dı şı bilim çevrelerinden gelen soruları karşılayabilmek için adı 

geçen kütüphanenin eski demirbaş defterlerini tarayıp arandana henzer 
eserlerin hulunabilcceği mecmu'alardan birkaçını gözden geçirdim. 
Gülşehri adına kayd edilmiş bir cserlc karşılaşılaınadı. Aııeak 1961 
yılında yayımlanan "Topkapı Sarayı Müzesi Kiiti.iphancsi Türkçe Yaz
nı al ar Kataloğu" durumu biraz olsun aydınlattı. Kataloğun 2253. 
sayısınd a yer alan meemu'anın bibliyografik künyesinde yazar adı . 
olarak Gülşehri adı vcrilmektcydi. Katalogda Müzc Kütüphanesinin 
K oğuşlar Bölümünde 950 sayılı , Ali b. Ahmed b. ]~mir AJi eliyle Melikü'ı

Eşref Ebu asr Kayıtbay'ııı özel kütüphanesi için yazılan ve iç ka
pağında 895 H. (1490 M.) tarihli bir kayıt bulunan bu "Meeınu'a-i lati
fe"nin " ... Türk şairi Gülşehri'nin Gevher-name adlı mesnevisiyle 
mürcttep gazellerini, Leyla ve Mcenun mesnevisini ve Arapça kasi
deleri ihtiva etti ği" bildiriliyordu. 1 

Bu durumda Gülşehri'nin biline gelen eserlerine iki ınesnevi ile bir 
takım gazeller daha eklenmiş oluyordu. Katalogdan edinilen bilgi ger
çekten ilgi çckieiydi . Ancak meemu'a ineelendii',<inde sonuç, Gülşehri'nin 
eserleri ba.kıınındıın umulduğıı kadar verimli olaınanuştır. Bununla 
birlikte eser, çeşitli yönlerden önemlidir. Mıklcpli, şemseli kahverengi 
mcşindcn MernlOk tarzı cildi, yine MemlOk tarzı tezbilili bir zahriyesi 
bulunan, 270 X 180 m. ölçüsiinde 90 yapraklı saykallı abadi kağıda, 

1 Fehıni Edheın Karutay: Toııkapı Sarayı Kütüphanesi Türlt~e Yazmalar Kata· 
loğu. Istanbul 1961. Cilt: 2, S. 88-89. 
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her sayfada 115 mm. uzunluğunda 10 salıra harckeli nesilıle yazılan 

"Mecm u'a-i Latifc"ııin içind" şu eserler ye r almıştır : 

l. GEVHER-NAME, 1h-7b sayfaları arasında yer alan hu 61 
bcyitlik ın esnevi, katalogıla yazıldığı gib i, Gül~elırl' nin değil, manzu
mcniıı sonlarına doğru geçen : 

"'Aşı~). iscii 1\aygusuz Alıdal gihi 
Saiia hir Jıırl).a lıemandur ş al gibi" 

beylinden de anlaşılacağı üzere XV inci yüzyılın tanınmış mıllasavvı f 
halk şuirlPrindcıı Kaygusuz Ahdal'ı ndır. Bu küçiik mcsnl'vi , Kaygusuz 
Alıdal'ın ~iirlrrini kapsayan Ankara Gt:"nel Kütüplıaııcs i 'ndcki 579 ve 
645 kayıt nurnarali mecnıu'alarda, İ stanbul Süleymaniye Kütüphanesi 
Düğüınlü Baba Bölümü tJ.ll Vf' Haşim Pa~a Böliiıııü 19 ıHLnıaralı yaz
malarıla yer almaınış tır. uruosmaniy<' h. iit iiplınncs i 4905 kay ıt nu
ınarıılı ve 940 H. {1534 M.) tarihli "Caıni'iilınc 'ani" aıllı mı·c ınuadaki 

Kaygusuz' un şürleri arasırıda da hulunamıımı~ Lır. 

Bir escrinde karş ılaşıldığına görı· 800 ll. (1397/98 M.) yılı nda doğ

ıluğu 2, "İsl~a~ Beğ'e söylesem I:[alümi 'ar:i; eyll'sc rıı " he) tiıw ılayanı
l ıırak Karamanoğullarından llHalıim oğlu Jshak Bey çağında (1464-
1466/67) ya~aılı hrı bildirilen Kaygusuz, nıcnkalıtyc görı: Alaiyyı· Beyinin 
oğlu Gaybi Bcydjr, Elmalı'daki Alıdal Musa ' nın d c rvi~ i olmu ş, lıir 

Lir ·üre Rumeli'de dolaşmış, Mısır'a g<'çın i ~, orada kendi adını taşıyan 

tckk!'sini kurmuş, elimizdeki mceınua'ııın ~uııulduğu Ebu asr Kayıt

lıay'tıı devrinde (1468-1495) Mısır'da ülüp lıir ınai(arayıı göınülnıii~Lür. 3 

"Gcvbcr-naıne" Mısır'da istinsah edilmi~ bir ınecınu'ada yer aldığımı , 

Türkiye kütliphanclcrindcki görüll'hilcn diğer yazmalarda bulurıınadı6rı 

na göre, Kaygusuz'ıtn son yillarında yazılmış olabilir. "Dolab-nanıc" adlı 

mesnevisindc olduğu gibi aruzla, (Failatün fiiilatitıı failiin) vezniylc yazı
lan hu eser, Kayb'llSttz' un "Şa thiyat" Lüriindı:ki ~iir lerindcn iş ieni ş 

bakıınıııdan daha d eğiş ik bir yapıdadır. Kısa olmakle birlikte Kaygu
suz' un dili üzerinde yapılacak ince l cınclcrrlc, diğer yazmalardan daha 
iyi yararlanılacak niteliktedir. Kaygusuz' un ş iillcrindcki, özellikle tı c

sirlerindeki dH, Glil şehri 'oin ililine güre rlaha geç devrio yazı dili olmakla 

• Abdülbaki Cölpmarb (lıazı.rhyan) : Kaygusuz Abdııl - Hata yi - Kul ll i mmet. 
İkinc i basıhş. lstoııbul (1962) Varlık Yayınevi. S. 6. 

1 Bıırsalı Mehmed Tahir : Osmanlı müellifleri. Istanbul 1333, Cilı: 1, S. 144: u
dettio üzhet Ergun: Bektaşi şairl e ri ve nefesleri. lstunblll 1944, Cilt: 4, S. 196. 
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birlikte yine de ilgi çekicidir. Kaygusuz'la ilgili hiçbir yazı ve ınoııog
ralidc sözü rdilınryen bu küçük mesıı e viııin tam metni şudur: 

(S. 2a) 

( ' . 2 lı) 

( . 3a) 

"Iy ~ıfiitwi "l5ul hü" ' alliilıi a~ad" 
Her dem içinde ~adirsin her sa 'ad 
Cümle sırrı sen biliirsen iy ~adir 
BI-şc rikscıı bi-ıni§iilsin IJI-na'?fr 
Külli sensin iişikiira vii nihiiu 
Yirde gökde y im• sensin c isınl· ciin 
Kiilli sensin mu'tebl'r ii mu~taşar 

Ol ki sensiizdiir fi ş iir-c ndcr-ti~iir 

Mı·likl''l-miilk s l'll ~mHın ii lcm-yrzd 

Ma!Jhı~ıtiı ljiili~is ı'n s<·n Zü'l-ecli\1 
Dt•gnw hir ~erredı· biı'ı ıliirlii 'ael• lı 

d'U IJiliirsr ıı s ı·n ~ılursan iy Çalııb 

J-..iın ' al~ıllar ıniit u > ı ·r-kiirdanrhırıır 

Bii')- 'aedıdiir ~udrrlii it andandurur 
Piidi~iihsın hl-sipiih (u) hl-vczlr 
~alını~a bt'nı yiıll' ol' ns in des ı-gir 

Söz ökii~dür kı·ıulii ~ıiilüın sö) ler<' m 

)),·nlü mi va~f-ı l:ıikfı) l'l <·ylrrem 
Kiırı bu Lrnüın yo~udi lıcn ciinidüm 

ı:;:ı~n· drgül t'zdl 'uınmüııidüın 

Ol 'alcrndı· IJu ad ·nı olmazidi 
Ay (u) ı;iine~ gcdjJiilı tolınazidi 

Birlikidi olmazidi ııyrulı~ 
Yoğudi ölmek dirl'lınck şayrulı):
Heoı o dt'mdc biz ıla~i andayıdu~ 

Ol 'akmdc bile ccvliındayıdu(ı. 

Il c nı o demele yoğudi irıs (ii) melek 
GPrdi ş-i gerdan ıh·giilıli niih felek 
Da!Ji yirler kau-ı ma 'drrıd<'yidi 

~~~~re vurı külli 'umınarıclayidi 

'Arş u ferş li gav (u) ıniihi yoğudi 

Cümle vurL~ hernun ol Ilahidi 
Diledi kjm ş ii ni ' -i pcrverdigar 
Keııdii ~udretin ~ıluydı aşikar 

Mevce geliiben o deryü lpJdJ böş (cüş) 
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(S. 3b) 

(S. 4a) 

( . 4b) 

(S. Sa) 

1ÜJG!N CUNBlJR 

Mevc ilc beni kenara . aldı oş 
Mevc içinden ~aşra düşdi bir güher 
E yle gevhcr kim mişal-i mu 'te her 
Deryayidüm ~a~re oldı menzilüm 
Buyidi bu f.ıal içinde müşkilüm 

Çünki gevher ~aşra düşdi deryeden 
Vuşlatı für!ı:at ayırdı ortadan 
Ol gühere bunca zaman Tangrılıi:

Eyleyihcn kendiisi oldı 'aşı~ 

'lş ~uii dalji bünyadı andandurur 
'lş~-ı varal:- bem ol divandandurur 
Ol güherden bunca hüncr ey ledi 
Bunca l~iknıct ba!J:r u hem bı-rr eyledi 
Aşl-ı f.ıikm c t ol bir gevhı- rdendiiriir 

Gcvher aşlı hernan ol birdendürür 
Ol gülterden oldı bu cümle ' alem 

c ki vardur yir ii gök levi~ ii !:-alem 
Yidi yulduz hem ol gevherdendüriir 
Cümle hüncr bem ol hünerdcndiirür 
Andan oldı evliy il vü enbiya 
Birlik olur ~arışıc al:- şu şuya 

':fopral:- aşlı gine ~opra~dandurur 
Cümle varh~ hernan ol ]:la~ 'dandurur 

Ol güherüii bir adı Mal~müd 'idi 

Bal;ıt içinde ~ali <i mes'üdidi 
Ol güher Adem tomını ibtiyiir 
Eylcyiben bem o dem ~ıldı ~ariir 

Adeın ' i gcvlıerc şadef eyledi 
Ya 'ni bu miilki müşcrrrf eyledi 
Şadef içinde muradum diirdürür 
Dürr ii şadef l:[a~ ~atmda hirdürür 
Dürr ü şadef yine ma 'den de biter 
Aşlı birdür yine bir kanda biter 
Şu dilersen hardağa ~ılına na~ar 
Bardağ içinde şuyı ~ıl ihtiyar 
Cümle bir çeşmc şuyıdur iy veli 
':futalum bardağ kiçidür ya ulı 

Külli şuyuii aşlı birdür iy 'aziz 



(S. Sb) 

( . 6a) 

(S. Sb) 

(S. 6a) 
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Şu temizdür bardağun ~ılgıl temiz 
Ger degülseii sen bu ~ikmetden gafil 
Giifil olma yol içinde iy 'a~ıl 
Elıl-i tev~id ol ki ciinuii şiid ola 
Şiikird olan 'ii~bet üstiid ola 
Ol güheridi · Mul~ııınmed ' üii can ı 

Anuii içün dntdı cüm le şayvam 
Anuii içün oldı 'alem gül-sitan 
'Üd şandal serv ü ~ühT crgaviiıı 
l:lür u cennet va~ş u ıayr u 'al:d u can 
Ol güherdür cümlcnüii. aşlı hcıniin 

Cümle 'ii.lcm 'ış~ına ~ıldı ~ariir 

İf)tiyiir oldur ~amudan if)tiyiir 
Huyidi kim vaşf-ı ~iilüııı söyledüm 
Anı kim gördüm J:ıikiiye l cylediim 
Her ne 'i lm i i.i stiiddan gördü mise 
'A I.J içinde her nPyc irdiimise 

a?-ını ~ılduın hir dasilan ey ledüın 

Buyidi ş ikcstc beste söyledüm 
Taze gülden desLclcr çin cyledüm 
HPr nefes büy-i müşkin cylediim 
Bt>ncfşe (yi) nerkisc f:<ıldu ın ni§iir 
Tu~inüii öii.inde ~omı~am şek e r 

Coııcenüfi yü?.inden açdum perdeyi 
Giineş ile bile görmişcın ayı 

es tiranı giilc hu.r~a ' eyled üm 
Gülşeni bülhüle otağ cylcdüın 

Brn fa~ircın ~uş dilinden aiilaroan 
Tü!iye şekkcr gerek l.Jiire şaınan 

Şiibbazuii cinsi hernan şahbaz ola 
Hümanuii büınii hazuii. biiz ola 
Dcrvişeın ben Muş~afii ~ıldı na~ar 

Hem anun baf)şiiy işidiir bu ]}aber 
Y o]}sa ben keııdü l;ıaliimi aiilaram 
Söziimi hernan yirindc baiilaram 
'Aşı~seii }5:.aygusuz Ahdiil gilıi 
Saiia bir f)ırf:ta benıandu.r şiil gibi 
Anı f:to kim Muş~afii murdar didi 

27 
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( . 6h) 
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Anı ~oya na erenler er di di 
Tekcbbürlük eyleyen m cl 'ün olur 

ilckim şcy ~an gibi bl-din olur 
Yol için eli' al çağa ~o mcnzilliii 
Ta ki l~al olma~ dilersen ıuüş kilüii 
Ml'skcıı c t ~opragırıa bf'r dem yüzün 
Süre dur kim ta bilesin kend' öziiı1 
Topra~ olmayınca gcvbcr olmadı 
Toprnga Jii şen gühcr hiç şolınadı 
Gcvhcr-niinıc burada oldı lı•miiııı 

Vir Hes ülliii ·rül.ıına yüzbin seliiııı " . ı 

2. Cazclll'r: Mt•cmu'auın 61ı-28a sayfaları arasında yazılı, 

nıı s ra ba~ ve ortaları ayni harflcrlı· başlayan V(' l.ıu harflerin s ırasına 

güre ıllizenlcnıııi~ lnılunan nıusanınıal ~azellt•r is<', yine Gülşehri'nin 

olmayıp hı-r ş iirde karş ıla şılan Aşık ınahlasınrlan da anla~ılacaj:(ı iizcrc 
A~ık Pa\la'nın cst>rlcritlir. ;\~ık Pa~a~ uın lanHıınış cS('ri HCarih-n8ınf' ''flf'rı 
alınarı Inı ş iirlerdı·n altısını ariettin Niizlwt Ergun "Tiirk ~a irlc ri" 

aıllı I'Sf'riııdc yayırnlaınıştır.; 

3. Mccınu'anın 28h-35a sayfalarında Y"~' alan "Lcyhi ' c Mecnıın" 
nıcs ıuwi~ inc gelin<'<', hu parı;a gerçcktrn Glil~elıri ' nindir. Ancak bu 
parça da şairin, ycnj ve ~ imdjy<' kadar hilinmey(' n bir ı·seri olmayıp 

"Mantıku'l-Tayr"ındaki hikaycl•·rdcn hiridir." 

4. "Mec nııı ' a-i liitifc" nin 40a-44a say faları arasınduki, 

"~la~ bir göiiiil \' irdi baiia 
Bir dem gc liir şadi ~olar 

Kim durıuadın l~a y riin olur 
Bir dem gcliir giryan olur" 

rnısralarıylc başlayan Aşık mahlas lı ş iir, ufak l!'fı'k değişiklikle ri•· Yunus 
Eınrc'ıtin <'Seri olarak bilinmektc ve divanmda da yayımianmış lıuluıı

rnaktadır. 7 

5. Mcemu'anın 36a-40a ilc 44h-86b sayfaları arasuulaki Arapça 
kasitl e ve gazelierin hiçbirinde Gülşehri adı gcçnıcmckt.Niir. Gülşehri 

şiirlerinde sık s ık kendi admı anan, bu yiizdcn Alımedi'nin haklı olarak 
lakılclığı hir şnirdir. Bu bakımdan Tanrı birliğini , peygamberi , bir kısım 

" Mcrin, yazmadan vezin bozuklukJan ile det:t iştirilmeden ahnroışur. 
6 SadettiJı ı üzhet 'Erguıı: Türk şo.irleri. Istanbul Cilt: 1, S. Bl-142. 
' Giilşelırl: Maııtıku't-Tnyr. Tıpkıbasım . Ankara 1957. S. 11 3-119. 
' Abdiiibaki Gölpıııorlı: Yunus 'Enı.re Divıuu . Istanbul 1943, Cilt: 1-2 S. 284. 
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İslam büyüklerini öven Arapça kasidelerlc lirik konulu gazelierin bir 
başka şairin eserleri olduğu güvenle söylenebilir. Bu şiirler, mecmu'anın 
.sonunda yer alan, mccmu'ayı düzcnlcyip yazan Ali b. Ahmed b. Emir 
Ali' nin Ebu asr Kayıtbay'ı övcn Arapça şiirine deyiş bakurundan 
çok benzemektedirler. Ger~k bu şiirlerin, gerekse mecmu'anın iç kapa
f,rındaki: 

"Sul~an-ı Mı~rın cihanda •Ömri yüz min sal ola 
Tii ~ıyaınel işigindc devicL-i iklıiil ola 
Her yılı biii ay ola her ayı yüz biii gün amu\ 
Her gün i bii\ sa 'al {ii) h n sa 'ati b iii sal ola"' 

dörtlüğü , gerekse 86. yapraktakİ Ehu Nasr Kayıtbay'ı övcn nıahlas 

lH'yitsiz Tiirkçc kasidenin Ali h. Ahmed h. Emir Ali'nin olduğu düşünü
lebilir. Ancak hiiLiüı Türkçe parçalarda karştlaşılaıı imla yanlışları ve 
Yczin bozuklukları nıii s lcrıs ihin gereği kadar Türkçcyi bilmediğinin 

dı· lilidir. 

' V. Yüzyılın son yarısında Mısır 'da yazılun : 

"Eya şii h-ı felck-rif'aL ki sensin Mehdi-i 'alem 
ı>:adcr fı•rmiinuiia riiın u ~aza l)ükmüiılc müstal:ıkcm 

Çii sensin hiisrcv-i devran pcniih-ı maşrı~ u magrib 
Ki cü mle eınrüik !iihi' mülfıkü ' t-Tiirki vc'd-Deylcm 
Bisiit-ı ma 'dilcı içre kim ola J:ıazrctüii gibi 
Fcridun-fcr ikt>nder-dı•r peri-pcykcr Mesihii-dem 
Mcıniil-ı :r-ulın(' bağı şlar l~ayiit-ı ciividaıı 'adlüii 
Zihl mu 'ciz ki IJa~ virıni~ saöa çü n 'İ si-i Meryem" 

IH"yilleriyle La~layıp, 

"Dcvii ııı-ı 'ömrin artıırsııı Hüda Sul~an Elıü 'aşr'uö 

Ki 'öşrini kcın se l_ıii sınııii hüsrev-i a '?-cm 
Sipibr ii çcrb ü cncümdeıı Tcvüri~ niizil oldu~ça 
'Adıtiiw1 far~ına olsun bda-yı niigehan mühreın 
Tapuna biii lıiciihilc çu ~ldum l)iilümi 'arza 

midiim bu ki Sulıiinuii olam l).ullarına IDllll\lam'' 

bcyitlcriylc biten 86. yaprak ta ki kasidenin dil bakımından XV. Yüzyılda 
Anadolu'da eser veren divan şa irlerinden hiçbir ayrılığı kalmamışttr. 

Yazarın Mısır'a göç eden, Mcınlfık sultanıoa yaklaşmak isteyen bir 
Anadolultı şair olduğu da düşünülebilir. Nitekiın gerek tanınmış kişi
lerden, gerekse kalem sahiplerinden pek çok kimsenin özü edilen yüıı:

yılda ve daha önceleri Anadolu'dan Mısrr' a geçtiği bilinmektedir. 
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Elimizdeki yazma, Kayıtbay devrinde Mısır'da Tiirk diline gös· 
terilen ilginin yeni bir belgesidir. Xlii.-XV. Yüzyıllarda ürünlerini 
veren Mısır'daki Oğuz-Tlirkmen ve Kıpçak lehçeleri üzerine Anadolu'da 
yazılmış eserlerin etkisini göstermesi bakımından ayrıca önem taşıyan 

bu mecmu' a, dil araştırmaları için iyi bir kaynak olacaktır . Mecmu'aıun 

dil özellikleri üzerinde durulamamış, ancak bir kütüphaneci olarak 
tarihi devir edebi Türk lehçeleri alanında araştırma yapacakların 

yararlanabilecekleri bir eser tanıtılmış tır. Sonuç olarak denilebilir ki : 
1. Yıllardan b eri süregelen yanlış bir sanı üzerine verilen bilgi 

düzeltilmi ş, bir yazann olduğu söylenilcn bir eser gerçek görünüşü ilc 
ortaya konulmuştur. 

2. Elimizdeki yazma, Gül~ehri'nin eserleri bakımından verimli 
sayılınasa bile Kaygusuz'un Mısır'la ilişkisini bclirtmesi, yaşadığı yıl· 

lara yakın bir zamaoda is tiosah edilmiş, bilim çevrelerince tanınmayan 
bir escrini kapsaması bakımından öncnilidir. 

3. Mısır'da XlV. Yüzyıl Anadolu şairlerinin eserlerini izleyen bir 
çevrenin bulunduğuna açık bir delil olan mccrnu'a, XV. Yüzyıl soulanna 
doğru Mısır M ınlüklarının kullandıkları iınla düzenine de ilginç bir 
örnektir. 

•k Gerek hu ınecınu'adaki Gülşehri'nin "Leyla ve Meemuı" mes· 
nevi i, ge rekse şa irin "Mantıku't-Tayr"ının l stanbul Arkeoloji Müzeleri 
Kütüphan esi 1360 numarada kayıtlı H. 915 yılında Mısır'da istinsah 
edilmiş niisbas ı dil özellikleri bakımından hirbirileriııc çok benzedikleri 
halde, iliğer "Mantıku't-Tayr" nüsbalarından büyük farklar gösterirler. 
Bu durumda, kütüphaoclerimizi doldııran yazma eserlerin eskiden b eri 
yapılagelen mJ analizi yanında , istinsab edi ldikleri yer analizinin de 
yapılması gerektiği ve bunun özelLikle dil araştırmaları için önemli 
olduğu, XV. Yüzyılda Mısır'da yazılan , eski Osmanben metinleri kap· 
sayan bu yaznıamn tamtılması yapılırken bir kez daha anlaşılmıştır. 



LES VESTIGES DE LA LANGUE TURQUE DANS 
L'ACTUELLE LANGUE SERBO-CROATE 

MARIJA DJUKA OVIC 

On ne peut parler avec certitudc de l'apparition des paroles orien
talcs dans les langues b alkaniques, particuli erement en scrho-croate, 
qu e dcpuis l 'arrivee des Turcs osmanlis sur [!es Balkans. Quand les 
Turcs out penetre dans DOS regions au xrve siccle, ,ils n 'etaicnt pas 
sculcment portes-parolcs d' un nouvcau systeme social et d 'Eta t mais 
aussi porteurs de l a culture orientalc, islamiquc. D' ailleurs de cc fait 
leur role a dcj iı ete comparc iı cclui des Arabes (Maurcs) sur la 
P eninsulc Iberique 1 . Cettc infinence islamiquc, par l' intermediaire des 
Turcs, a ete t r cs intense Cl elle s'cst etendue sur tous )es domaines, 
nu presquc, de la eniturc spiri tuelle ct ma terielle des popula tions de 
la Yougnslavie, comm c c'cs t dcja souligne dans une _cnntribution iı 

f mctb Armagam 2 • 

A cctte occasion je m'a rreterai sur le tresor lexique que !es Turcs 
nnt Jaisse en lıcri tagc iı la langue serbn-croatc durant leur long r egne 
dans ses regions, en soulignant dans qucllc cat egories des mots cctte 
iııfhı cncc a ete la plus fo rte et la plus durablc. 

Les mots pris du turc ou par l'intermediaire du turc, que nous 
rcnconlrons dans la languc scrbo-croalc n ' ont pas tous la m eme valeur 
ct la meme impnrtance. D 'ailleurs tontes les regions du serho-croate 
n'abondenl pas dans une m eme mesurc de ces emprunts ct Ic rythnıe 
auqucl ces empnınts se retirent n 'cst p as Ic meme. eannıoins nnus 
a LLirernns attention i ci surtnut a ceux qui se soo t enracirıes aussi hien 
dans la lan gue populaire quc dans la laogue litteraire de sorte qu' no 
n'cprouve meme pas le h esnin de !es renıplacer ou encnre si nn 
neologisme a ete cree en r emplacemcnl, il n ' a pas et e adnpte. 

ll est d' usage chcz nous, meme dans la t erminnlogie scicntifique, 
d 'indiquer ces mots coınme " turcismes", quniqu' une autre expressinn 
plus reguliere et plus heureuse soit dej ı\ proposee : "elemen ts nricntaux 3 " 

11 es l vrai que presque tous ces elements sont venus par les Turcs, mais 
ceci ne doııne Lnujours pas le droit d 'indiquer de nombreux mnts arahes 
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ou pcrses, vebicules par les Turcs, commc des "tnrcismes". Ponrtant 
cc terme a unc justification cclle de la prononciation, car tous cc mots 
c trangers dans le turc lui -mcme, done mots arahcs, lwrscs, voirc grccs 
si ces dcrniers nous sont parvenus par ce ca ııal , sont adoptcs par notrc 
langue parlee et ecrite dans leu.r formc turquc. 

Le graud noınbrc de ccs mots d 'o riginc ctrang!ırc dans notrc lan· 
guc a e te rcmarquc tres tôt. D es Yuk Karadzic, prcmicr lcxicographc 
de rıotre languc qui a dcja dans la prcmirrc edition de son Drctionnairc 
(Vieıınc, 1818) fi xc cı ·s mots en les marquant d 'un signc particulicr , 
puis toutcs lcs ctudt•s de ce gcnrc ·l o nt fa it un e placc a part a ccs cmp· 
runts, quoiquc l c ıır int<·rprctation ct lcurs cxplications ne coırespondcnt 
pas toujours aux cxigeııccs sc ienl ifiquco. 

·Le fond s d e ccs cmpruııts a eti- jusqu'a pre cnt notı' dans d es 
collcctions a part 5 dont dui , trcs Li en e tııdic, de la dcrni(>rp {- tud" 
de eP gen.rc chcz nou s, a ete approfondi dans l'reuvrr volıırrıirı c u s" ri 'A iı

dulah Sakaljic : "Turcismcs dans le parler populııirc et dans la litte· 
raturc populairc de Bosnie et HcrzegovioP" . Quoiquc Cl' tlC c tudP, par 
son volumc (deux tom cs de 810 pagcs in 4° ct avec 6.000 nıots) ct par la 
COmpc lCnCC de l'autcur dcpasSe lOtıt· c lcs C tııd CS prcddentes, Pt mhıW 
corrigc les intcrpretations erronnees de ccrtains mots dans lcs diction· 
naircs ct lex.iqucs, il cs t limitc, comrılf' son titre l' indiqu c, all parlf'r de 
Bosnie et Herzcgovi nc. Done, en outn· de touws ers ctud;,s, plus ou 
moins n\nssics, Ic besoin sc fait sentir d ' un dictionna irc genı-ral rh·s 
clemcnts ori cutaux qııi s'c tcııdrait sur tout Ic tcnitoirl' de notrı: pays, 
car parfois lcs iliverses r egions uonncnt une nuance semmlliqııf' particu
li ere a ces cmpruııts . 

Certains termcs, s llrtout ccux qw• lcs autorites offi cicllcs ont 
apportes avec elles (tcrmes militaircs, administratifs, juriqiquf's) ont 
pcrdu leur importancc dans Ic langagc a la snite du rctrait des Turcs du 
territoirc yongoslave. D ' autre part de nombrcux Lcrın cs du sys t em•· 
juridique ou rcügicux islamiquc n 'ont garde leur valcur quc dans Ic 
Jangage d ' une partic dctermincc de la popıılation , c'est il dirc de ccux 
qui ont adopte 1' I slam en ta nt que ICÜgion et qui, d 'ıı U curs, po ur d es 
raİsons evidentes on subi la plus forte influcncc oricntalc. 

Cependant les t ermcs concernant la culture materielle out survccu 
plus longtcmps dans la langue, certains sont m eme dcvcnuc partic 
integrante de la laııgu e de sorte que leur presence ne gene pas le scns 
de la langue de uotrc pcuplc. 
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Cettc inJlucnce nous la rcnconlrons, figee, dans de noınbrcux noıns 
de faınillc, non-mu ulınans, t els que: Tausanovic, Mutavdzic, Odza
kovic, Colakovic, Balugdzic; zunovic, Siı:ıikovic, ainsi que dans ]es noıns 
de nombreuses villes : Cuprija, Kursumlija, Tuzla, Tckija, Den:ıir-kapija. 
Du fait que lcs Turcs sont arrives dans nos r egions jnste iı l'epoque de 
la formalion de nos villes el qu' ils y ont introduit l'urbanisme islamiquc, 
il es t done natural qu' ils aient laisse des traccs dans le noms des rues, 
placcs, (ıuarlit·rs, cl lcs vcstigcs de cette Lerminologic subsistent encore 
aujourd'btıi . A Belgrade m(·mc on garde les anciens noms tcls que Top
cidcr , K araburma, Dorcol, Tasınajdan, pour les di1I'erents quartiers 
ti c la villc ct lcs coıı structions lcs plus reccnlcs reçoivent des noms de 
ccttc seric, rcxcmple en cst unc nouvcllc construction au centre meme 
de Belgrade noınmee Be:istan, car un seul are alırile unc douzaine 
tic ınagasin. De la tcrminologie de la vic urbaine, qni a etP surtout 
orientall', le' langage coııınwrcial a garde des cxprPss ions tclll's que: 
tezga (turc. tezgah) , raf (raf), ducarı (diikkan), veresija (veresiye), muste
rija (müşteri), ortak (ortak), ku sur (kusur), segrt (şarkirt) ct puisque 
lcs Turcs onl eu uıw inflııcncc trcs divl'rscs sur Ic devcloppcment des 
guildes ct de l'arlisanat 6, la langue acluelle a garde de nombreux termes 
turcs de cr· donıainc : kazatıdzija (kazancı), cııreija (kiirkçü), lwjımdiija 
(kuyumcu), kafedzija (kahvcci), ıerzija (terzi)- quoique cctle dernicrc 
expressinn indiquc sculcmcnl ı .. mclier de eeltti qui fait des costuıııcs 
populaircs cl non Ic laillcu r en general. 

D'ai ll l'urs le cacbct turc ou plutot orienlal est sensilile dans plusi
eurs doınaines de la vic pratiquc cc qui sc rctlctc ncttcmcnt dans la 
languc. Tout d'abord prcsquc toutc la tcrnıinologic de la construc
tion en general cst orientale : dıındjer (diilgcr), oluk (oluk), kapija 
(kapı) , odaja (oda), cdma (çeşınc), direk (direk), bedem (beden, duvar), 
basamak (basamak), krel (kireç), katran (katraıı), kat (kat), avlija 
(avlu); ainsi ((UC cellf' qui coııccrne lcs outils pour divcrs travaux : 
cııskijn (küskü), civija (çivi), cekic (çekiç), bıırgija (burgu), tıırpija (lör
pü), belegija (lıilcği), Pkser (cngser, enser), jege (cğc), kalauz (kılavuz), 
makaze (ınakas), testera (testere) 

Quoique !es Turcs n 'aicnt pas, en general, intcrvcnu dans la vie 
fan:ıiliale et religieusc des souınis, pourtant l' influence turque est inde
niable dans la vic de la ınaison, la nourriture, le mobilicr, Ic menage. 
Tout d 'abord loulcs !es cxprcssions conccrnant la vaisselle la retletent: 

Kurulu'>' B., J'. 3 
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caııak (çanak), lııp (kiip), kazatı (kazan), /ıavaıı (ha van), ibrik (ihrik), 
oklagija (oklağı, oklava), kafa (kova), uıbak (tabak), tava (tava) ıepisija 
(tepsi), djııvec (giiveç) kasika (kaşık) reııdcı (rcndc), djugıım (güğüm); 
ainsi quc eeltes concnnant la literic: cebe (kehe), i'arsav (çar~af), dıısek 

(döşek), jastıık (yastık}, jorgıırı (yorgan), denjak (denk) qui sont tontes 
d'origine orientalc. Dans l'art culinaire cbt·:ı nous dans expressions 
tclles que: samıcı (snrma), forba (çorha), suılijas (siitlaç), bıırek (börek), 
dolma (dolma}, pilıtija (p ıhtı , peltc), pilav (plav), kajgaııa (kaygana), 
kapama (kapama}, mafis (mafiş), gıırabije (kurabiye), tcıtlije (tatlı), 

hal·va (hclva) sont toujours en usage si bien (•nraeinees qu'aucun 
neologisıne nt> pourra lcs rcınplacr r. Dans cc groupe vicndraicnt 
cgaJemi'Ot les mOtS indiquant les alimen tS : pirilitıC (pirinç), biber (biber), 
kajınak (kaymak), jogıırt (yoğurt); fruit : dıul (dut), badem (badem}, 
kajsija (kayısı), visnja (vi şu c), dianarika (can eri ği}; el lcgumes: 
boranija (borani), poılidifın (patlı can}, clıılek (fhi lck), cırpodzik (arpa
cık) qui ont gardf. leur formc turqu<> danş notre langue en s'y 
cnracinnant, tandis quc dans les noms des Hcurs : jasnıin (yasemin), 
lala (Jale), ;:;umbul (süınlıiil), seboj (şcbboy), zelenkada (zerrinkadeh) 
ct d 'unc manicre g~nerale dans les manifestations do:' la cultnrc 
cstbctique )es cxprcssions persc predomincnt, exprcssiono en pa.rvenues 
jnsqu' a nous evidı>mmcnt par cc meme canal de la languc tu.rquc. 

En ce qui conccrne la terminologie turquc dan h-s cxprcssions 
du doınaine de l' habillcmcnt ct des vctemcnts en general, clles ont 
perrlu de leur importancc avec le devcloppcmcnt de la vie urbaine 
moderne, a quclqucs exccptions pr~s qui indiquent des objets tres 
generatLX tc)s que carape (çorap), marama (ınahrama), sal (şaJ), caksire 
(çakşır), papuce (papuç), diep (cep), dııgme (diiğmc) , tandis quc dans 
)es noms de certaines pa-rtics de l'ancien costumc de la campagne 
ou de la villc, sc sont conscrves jusqu'a nos jours : samija (şamiyc), 
ferınen (fermcne), jelek (yclek), ıepelıık (tcpclik), toıluci (to:ıluk), dolama 
(dolama), diamadan (camedan), salvare (şalvar). 

On a dcjiı souligne Ic pbcnomenc quc tous !es l<'rmcs concernant 
les chcvaux ct lııur barnacbcmcnt ainsi quc l'clevage de chcvaux sont 
cbez nous d'originc orientale. Le dictionnııire de Skaljic note dans ce 
domaine seul cent dix-ncuf termcs. Mais si on tient compte du fait quc 
les Turcs accordaicnt bcaucoup plus d'attcntion aux cb.-vaux qu'au 
rcste du lıctail et que le cbcval etait indispcnsable ct au soldaı ct au 
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Scigll(' Uf Pt au COrnınerçant, il n'cst pas etonuant de trOUVCr dans 
l'beritagc qucls nous oııt laisses des tcrmt· : alaı (al-at), doraı (doru 
at), djogaı (gök at), Prgela (bı·rgele), sei: (sı·yis), dizgiıı (dizgin), uzeııgija 
(iizcngi), asa (başa), manıuza (mahmuz), te.Sagija (kaşağı), ıimariti 

(timar, hayvan temizleme), Ciftati (çifte atmak), dzanıbas (caınhaz) qui 
ont la meme valeur dans tontes nos rcgious cneorc aujourd'hui. A ce 
propos l'cxprcssron "bacati cifte' cst unc traı.luction littcrale du tıuc. 

Commc on Ic voit de eel appcrçu !es langues orientales ont influ
encc la languc serbo-eroatc dans lcs llomaines dctermines et surtout 
dans ccux de la culLurc ınatcricllc. En cc <fuİ cornccrne l'influence 
turquc sur la structure meme de la ları gue elle est ineomparahlement 
moins importantc et apparait accidentallement surtout dans certains 
suflixcs tures (luk, suz, d:l.ija) ajoutes a la raeinc de la languc. 

Cet appcrçu rı 'fp ııi s•· evidemrncnt pas to u te la gammc des domaines 
oiı l'on rcncontrc tles ınots oricrıtaux. Nos pocmes populaires, epiques 
ou lyriqucs, ainsi quc des <'xprcssion coneernant !es mreurs et Ic folklorc 
1'11 genfr::ıl garllt·nt darıs leur l<•xiquc de nomhrelLX mots d'originc ori
l'll ı ale, ınais nu us ıu· no us ı:;ommcs arrCtCs que sur ceux en usage 
quotidicn dans Ic parler dı> lıı villc ft de la campagnc et communs A 
tOUti'S !lOS regionR linguistiqucs. 

Si Ic mot rcpr<-s<'ntc un rnonuıncnt historique et une souree de 
documentation alors nous arrivons il la eonclusion, quc la langue tUique 
n'etait pas uniquemcnt la languc des conqueraııts, guerriers ct soldats 
mais aussi languc ıl'une eivilisation deterıninee qui a cxerce son influ
cncc sur lcs populations soumises et dont l'influenee s'e t eonservee 
aussi longteınps apri·s la rctraitc des Turcs de nos regions. 
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KIBRIS'TA TÜRKLER VE TÜRK DİLİ 

HASAN ERE 

1. 

1959 y ılınııı ilk yıtrl'ınıla K ıbrıs'ta h ii ara ştırma gezisi yaptım. ç 
ay siür n bıı ~ı·zid c adanuı lıdliha~ lı me rkezlerini ziyaret ı·dı · rc k Türk
lerin dilleri ii:r.erind c durrluın. 

!;iu tiO n yı ll a rdaki politik olaylar karş ısında gı·rck bizde, gerek Avru
pa ' ıl a Kıhrıs Türkleri iiı<crine birçok şey l e r yaz ılınışsa da, bunların dil
leri H et/IIIO[!,fltp/ıiqıu• özellikleri araştırıJınanıı~lıL 

i ~te lıu durııın karş ı smda , hc ııiııı girişt iğim di yalektoloji araştır

ınalarının Kıbrı s a~zı iizf'rinde yapılan ilk çalışmalar olduğu arılaşılıyor. 

Hıı ara~ tırın alarr mda Kılırıs ağzınııı üzelliklerini tesbit ('tnwk üzeri' Kıb
rıs Tiirklerinin balk rd ebi ya tından birçok örneklPr toplatlım. ç ay 
içimlr adanın nıuhtelif yı ·rlerinrlr t l'sbit l' lli ğim halk edeb iya tı ürün
lerini' gö re, Kıbrıs Türklerinin halk cd chiy a ıı , Anadolu 1\irklcrinin halk 
(•dcbiya ıırıdan farksızdır. Anca k, lıu iirünlı~rdı' Kıbrıs'a vcrb..; birtakım 
yı·rli motifll'r dı· gözf' ça rpar. Bu iirünler yanında , çahştığım yerlerde 
kullanılan hl'llibaş lı kelimeleri tesbite çalıştım . Bu suretle beş bine ya
kın kelime toplarlıın. Bütün bu çalı~ malarıında Kıbrıs Tüikçcsinin gra
mer özelliklerini dr gö7. öniinde tutarak ilgi çeker notlar aldım. 

Kıbrıs Türklerinin dili iizrrinılc yaptı {,'ım araştırmaların netice
lerin i ınüstakiJ hir yayında toplayıp yaymak i tiyonıın. on aylardaki 
olaylar, Kıbrıs Tiirkçcsiylc ilgili çaL~malara büyiik bir acıualite ~ağla
ınıştır. Bu se hcple, l959'dan hf'ri üzerinde çalışmakta olduj;,'Um bu y a
yımn bir bi>liinıiinii ortaya koymaktan kendimi alanıadım. 

Kıbrıs' ııı Osmanlı Türkleri larııfından 1 ağustos 1571 'de (9 rcbi
yiilevvd 980) fctlıı:dildiğini hiliyorıız. Demek Kıbrıs Tiirklcri hiç ol
mazsa kı smen, bu tarihleıı sonra lmraya göç ı•dip yerleşmiş Anadolu 
Tiirkl c riniıı kalıntılıırıdır. Ancak, hu göçten sonra, Anadolu 'dan gel
miş daha yeni birtakım göç katları ıla vardır. 

Buiada hallcılil ccek ilk soru, Kıhrıs Türklerinin nereden geldiği 

problcuıidir. 
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Güzel bir tı·sa dilf l'Stri olarak, elimiztlt' hizi lıu soruda aydınlata
bilccek sağlam bir tarih vesikas ı vardır. İstanbul'da Başhakanlık Ar
~ivinde bulunan Im V!'sika , Kıbrıs'ın Osmanlı Türkleri tarafından na
s ıl iskan ctlilrniş oldu~unu aııa çizgilt'riylc tesbit etmektedir. 

Prof. Ömer Liıtfi Barkan , l950'de çıkan Osmanlı İmparatorlu
~>'Unda hir i s kiın ve kolonizabyo11 metodu olarak sürgiinler (lsta11bul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ' T, 524-570) adlı yazısında, 
Osmanlı Türkll'rinin tatlıik ettiği kolonizasyo n nwt.odları üzı•rinde du
rıırkeıı, bu vesikayı da göz önüne alıııı~tır. Prof. Barkan'ııı lıelirtti ği 

gibi, Osmanlı Türkleri ft·tlwllikl<'ri yNinin koloıuzasyorıunda sü rgün 
metoduna IJa~ 'LLrınu ~ lardır. i ~tı·, Kılırıs 'a olan ilk Tiirk ycrlf'~nwl, • ri 
iizerinc lı ilgi 'ı·r .. n lı u vı•s ika da höylc h ir sürgü n hükmiidiir. 

Kıbrı ~ ada,ınırı ft·tbindrn h ir yıl sonra, ya ni 1572\lt- ( 13 <'l'uıazi
yiilı-vvd 980) yazılan bu biikiiın , "AııacJolıı 'f' Karamarı 'l' Hum 'c 
Zülkndiriy<'' de · va ki ola ır kadılara ' ' !(Ö ııdrrilıni~tir. E, ki kuloniznRyoıı d('
ııc · mclc>ri ııd t'n l'ld(' Nlilf'ıı lıilgilf'l't' ılayanan lıu bükiinıde, Kılırıs ),.·y
lerlı('ris i . inan'ın K ılı rı~ aıla,ırıda •anı~! ar M>ııuııda !,irço k ) ,.rJ .. riıı ha
ralwlt.lu~unu mı·k tupla lıildirrli~Q , haralıolan h u ) erll'riıı "-. i ra ala ,ali h 
yerler" oldu~u , "haıta ıopra~'lnda ziraat olunan bubulıun bir kilesin
den c·lli altıııı~ kilo bfısıl 'iriir" y•· riPr oldu i("u lıdirtilın cktı·ıl ir . Bundan 
sonra '~cczirc·i nw~hün·ııin ahu havabı~ ' iiz(·riude duran Jıiikiirn , "" rııu· 

batarn olan ınahaliPrdc · · · kaleler yaptırıldı~ıııı, "a'ıliı-i bfıki~iı rrlaıı ... 
asla ha vf 'c h atar ihtimali " kalrnadığırıı 'ı· " ı .. ıııanı cmu·ii ı·man ha
s ıl " olt.luğııııu aı;Lklaınakıadır. " ... ol cc::ıiı'l') ı· ' aran ların iki ~"ıla .ı,, _ 

ği n öşiir ve hukuku alııııııa)lp '' afToluııacağıııı bildiri'li hükiinı , ",a' lı 

'c sl' ngista ıı ye rlerd e: miitcıııek.kin olup yer hususuncia mii-.ayakaları 

olan reayayı ' ', "vi la) Pt tabrirind l' yazılınayıp kalan rdiya o~larılarırıı 

ve so ııradıııı alıar yerfiNı gı·lip ıııutava ttıu olanları Yt' kl'ndiilc• riıı Y<'r
lcri olmayıp iicrct ilc• yer tutan r<'ayay ı "" miidrlet-i ınctlidcılrıı lll'rii 
yaylıık ve lıağ Vf' bahı;l' vı• yer tlavasın icliip anıları faslolınayup niza 
iizı• re olanları H' ehl-i karycdı·ıı olup yerlerin "'' yurtların l11ra ğup ka
sabat ve şcbirlc:rde ıniitemckkin olanları " " her on haneden hir hane 
hesabı üzere" . ilifke yolundan Kıbrıs adasıııa geçirmek üzc:rı· emir ve
riliyor. Bunlardan başka, bu yazıda "şehir vı· kasahatta ~iı kin olan cr
bab-ı hircf 'c ehl-i sa nayi 'den pahuççu vı· haşmakçı Y<' dc r:ıi ve tak
yeei vı· kcmhiıcı ve mutııf ve hallaç ve kazzıız 'e a~ı;ı ve başc;ı ve mumcu 
ve Sl'ıncrci vr ııalhanl vı• bakkal 'e dchbağ vı· dl'ıniircii VL' diilgcr ve 
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ben na ve ta~çı ' e kuyumcu ve kazancı" gibi lcimscler birer birer sayı
larak, Lunların "kış iri şineeye değin mükemmel esbab ve da varlan ve 
çiftleriyle cl'zirc-i mczbfırcye" gönderilmesi üzerinde dumlmaktadır. 

Bu emir üzeı·ine "Kıbrıs'a yazılup ve kefili alınup ihraç defterine kay
dolunup daYariyle Kıbrıs'a gönderilenlerden biri " bu cmre uyuuyarak 
başka bir yere kaçarsa , " ht'r ne mahaldr bulunursa anda siyaset 
olunur. '' 

Ana çizgileriyle ÖZI'tlcnwyc çalıştığını Lu hiiküıu , Kıbrıs' ın kolo
nizasyoııuna v~rileo hüyiik önemi Jwlirui~ i gibi, Inı alanda ha~ ' 'urulan 
metodları da açıkça anlatmaktadır. 

Bu vt'sib.anın yanında , dcfterdı:, Beyşehir, cydişehir, Aksaray, An
duğı ve De\Cli Karahisa r, iğd<', "Ü rgüp, Koçhisar, rJgın, İ shaklı, Ak
~r· hir, Akrla~ 'ı: .Bozok kazalarından Kıbrıs'a siirülmd. üzere yazılmış 
olan kiııı sdt•riıı arilarını ihtiva eden li ·tclcr de Yardır. Bundan başka , 

Ilgın 'd an cl-4, l shaklı 'daıt 85, A kşehir'd cn 125, Akdağ'dan 8J,, Bozok'
ıun 13'1· sürgünlin 98l'de Kıbrı s'a kahul ... dildiği de del'Lerde yazılıdır. 

l:!u hiikünı üzerine yazıJan siirgünlcrin ~ılm,'a gidip gitmeılikle
rini kesin olarak bilmiyoruz. Bunun ıı:ibi , orada lm gilıi sürgünlcrle tf'k
si f edil t•n balkın mikdarını da H·~ bit edt•ıuiyoruz. \ alnız , muhtelif ta
rihlcrflo K ılırı s' a lııı giLi sürgü ulo:r gö ııd erildiğ i ~ağlam \'cs ikalarla sa
lıiui r. Örııı'k olarak, 91lO'dı· Anadolu bcylcrbcyisiıı t• 'c Uşak kadısına 
gönd~rilı:-n lıir yazıyı gös trreLiürim. Bu yazıda, Kütahya kazasına tilbi 
Akk~çilü yiiriiklerinden şik ılyet edildiği bildirilmi ş, hu şikayet üzerine 
"zikrolunaıı dıl-i fı•sıld ın " "~hi ii ayallcriylc'' Silifke iskelesine gönde
rilip Kılıns'a ~iirgli n e ı.lilın l'si ıw kt'sin bir dille emir Vl'rilıni~tir.1 

Bundan ba~ka. 984'ıc iç ll lı cy int' gönderi len bir yazıda, Karaman 
),eyle rlJeyihi nin yolladıi'Q bir mektup liıerinc "Bozdoğan taifcsinden olup 
İç lı >a ıı cağuıda nıütf'nıt•kkin olan Köselü n am cemaatten Ramazan 
nam kinıc s ıı e" nin kırk elli hane il ı- dağhk bir yı·n' iltica edip isyan 
üzre olduğu lıclirtilnıi ~, bu ve buouıı gibi eşk.ıyanın ele geçirilip evi ve 
b arkı il•· Kıbrıs'a sürülmcsi c nıredilnıiştir : " Ve cemanti ırı ezhurcye 

tcnbih cyleyesin ki komali nı erteiH' ita a ı ve ink1yad üzre olup ol vechile 
teallül itıneyclt- r . Şöyle ki Ladettcohih kcndü hallerinde ve kar ve 
kisiblerindc olmayub isyan iizrc olanlar Kılm 'a sürlilmekle konul
mıyuh baklarından gelin mf' k mukarrerdir. Ana göre tcnbih eyleycsin.2 " 

ı Ahıocl Hcfik. Anudolu'do 'J'iirk aşiretle ri (966-1200). İ s tanbul , 1930. 16-17. s. 
• Ahıııcl Hdik. a. ) . 26-27. s. 
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lll9'da Karaman valisi vezir Ali Paşa 'ya ve \laiyye, Teke, Ha
mi<l «> Bcğşrhri ınutasarrıflarına. yazılan hir yazıdan öğrendiğimize 

gör{', " hundan akdcm Alaiyyc sancağınu nıiis t«>vli olan y ürükan taife
sinin vatan-ı asliyycleri olan iç ll sancağına isk an olunmalarıyçün" 
r mir verilmişse de, bunlar Alaiyye, Konya, Hamid , Tt·ke ve Bcğ~chri 
sancaklarına f'irar etmişlerdir. Bu dtıruın karş ı sında, firar eden y üriik
lerin bulu ndukları ye rlerd«>n tekrar Iç ll sanca ğı na nakilleri emredil
miş, fesat ve ~ckavctc kalkı şan kimsclı· rirı Kıbrıs adasına siiri.ilın cs i 

için eınir verilınj ~ tjr . 

Ancak, iç ll saneağına isk il n ··dilen h u yiirükl ı-rin yerlerimi e ve 
y urtlannda "kc rıdii halleriyle durmıyu b " İç lt , Alaiyyı· ve T cke sarı
caklarında "fcsad ve şekavt· te cesaret !') lcdiklcri " anlaşılıyor. Bu se
beple, ll24' te yeni bir emir çıkarıl arak , y ıllardan beri sürüp gelen bu 
fesat Ye şeka vet hareketlerine son vermek iizcrt' bütiin y ürüklerin Kıb
rıs adasına sürülmesine karar vcrilmi~ tir. l ş tı· bu karar, ll24' te Tcke 
ve 1ç lt sa ucuklarında vaki olan kadılara ve yeniçeri sı-rdarl a rı ve ayarı-ı 
vilayet ve i ş erlerine gönd erilen yazıda kesin bir dillı• bildirilıniş tir. 1 

Brı yazının Bcğşchri sancağında vaki Bozkır ve Konya sancağında 

vaki Aladağ ve o_,.<.)J:' 2 kadılarıııa v<ı yeniçeri serdarianna ve ayan-ı 
vilayetin i ş e ritırine de gönderildiğini biliyoruz.'' 

Yüriiklerin hu karara karşı grlnırl e ri ihtimali de göz öniimle tu
tulmuş ve bu maksatla cyhiilislaın Abdullah Efendi 'dr n bir f(' tva 
alınınıştı (1124) .' Bu fetvaya göre, o iirgiiıı hükıniiıw karş ı gclmt•yc 
kalkıştıkları takdirde yiiri.iklerin öldüriilm<·lcri caizdi. 

Kıbrı s'a sürülen yürük cemaatlerinin adlarını da biliyonız. ll26'da 
Anadolu beylerbeyisi !;iehsüvaroğlu Mehmet Paşa'ya göı?d erilen bir y a
zıda , Şaınlu (_,!.\.!), Kara Hacılu ()..,..,. t... j ), E ski Yüriik (!l~y, $--1), Ki
seoğlu (,h'·~S"J6, Şeyhiii (~), Senedili ().c- ), Batralı (J ·~) , Çıh

laklı (Ji'>l:-':' ), Gcdikli (_,JS'.U) 0, Toslaklı (ji)l...._,;), Cirid (.~;?.- ) v Saçı

kara (•} cs':'l...) cemaatlerinin adları vcrilmiştir . 7 

1 Ahmet Hefik, u. y. 143·144. s. 
' 1126 da Anadolu beylerbeyi•inr gönderilen yazıda , hıı ad .~) j . di ye yaz ıl-

nut ur (Ahmet Refik, o. y. 149. s.). 
• Ahmet Refik , a. y. 144. s. 
• Ahmet Refik, o. } . 145. •· 
° Keli~ğlu (Ahmet Befik). 
1 Abmct Refik bu adı Kediklu di ye yozmışıır. 

' Abınel Refik , a. y. 148. s. 
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Yine ll26'da Anadolu beylerbcyisine gönderilen bir yazıda , yuka
rıda saydığım cemaatler yanında, Dirimili ().. .;>)ve Kaçar Halil .ıY) 
( J,.l>- cemaatleri de geçmektedir.' Yukarıda saydığım Kiseoğlu adı bu 
yazıda Kiselioğlu ( ,FJI _,ı._:f" ) , Batralı adı Patralu (_,J ).~) ve Çıblaklu 
adı da Çaylaklu ( .}bl:o;- ) diye yazılmıştır. 

Şehsü varoğlu Mehmet Paşa 'ya göndı·rilen bu yazıda, Kıbrı s'a sü
rülen yiiriikler üzerine .Yeni bilgiler vardır. Fesat ve şekavetleri karşı
sında "ehl ü ayaliPriyle" Kıbrıs adasına nakil vo iskan olunmaları ll24 
tc cınrcdilen Lu yüriikler, s iirgiiu ı• nırinc kolay kolay uymamışl ardır. 

Örnek olarak, Bus,•Lioğlu ( ._F J\ J._. y, ) cemaatinin g•·nıi ile karşı yakaya 
geçerken gemicileri bağlıyacak Mentcşc sahillerine çıktığı anlaşılıyor. Bu
nun gibi, Şeyhlü ccnıaati de Antalya itikele indcn genıilere bindirildik
ten sonra, yolda sefinl' n•islNini ölilürmü~lcrdi. Bunun üzerine bir kı mı 
.\laiyye ve lç İl semtlerine kaçmı~, bir kısım da aciaya geldikten sonra, 
Aydın, arulıan, Ml'nteşc v e Kiitahya sancaklarına kaçanık dağılmış tı. 

Bu "onuncııların y az aylarında Yalyaç, Karaağaç Yalvaç, I sparta, Do
ğaııhisar, Eğirdir ve Sarııhklu kazalarındaki dağlara vı: yayiaklara çık
tıkları anlaşılıyor. 

Bu yazııla "eğe r cczir~-i ınt• 7.lıiırcye vusullerinclcn sonra birer ta
rıykh· çıkup gidı· nlcriıı ve eğer sofiııclcr Lle eczirc-i mt'zhıircyc giderler 
ik .. ıı avdct ve firar iclcnll:rin vc {'ğer hcniiı.. cezire-i ın czbfıreye gitmeyüb 
ycrlı· riııdc ve yurtlarında kalanların " Kıbrıs'a nakli üzerinde ı s rarla 

durulmu~sa da , yine ll26'da Anadolu lıeylcrbeyi s int• yazı l an yeni bir 
yazıda, fcsa t '"'' şekavetton vazgeçerek lnıntlaıı böyle kendi hallerinde 
oturmalan n· ekin .. kt·rck gcçimlcrini sağlama ları şartı ilc affolwı

mu~lardı.2 

Tarih vesikalarında tcshit edilen bu göç ve sürgünler sonunda Kıb
rıs' ta tcksif edilcn Türklerin gerçl'k sayısını açık olarak bilmiyoruz. 
Ancak, yukarıdan beri verdiğim bilgiler karşısında, Kıbrıs Türklerini 
muhtelif göç ve siirgünlerin birbiri üzerine yığdığı muhtelif katlardan 
ıniirckkep karma bir topluluk saymak zaruridir. 

Birinci, yani cıı eski katı meydana gctirenlcr, adanın fethinden 
sonra l572 'dc çıkan siirgün omri üzerine Kıbrıs'a gönderilen kimselerin 
kalmtılarıdır. Jkinci kat, adaıun fethinden sonra muhtelif zamanlarda 
buraya sürülen yiiriiklerin kalıntılarından meydana gelmi ştir. 

ı Abmeı Refik, n. y. 151-152. •· 
2 Alunet Refik , n. y. 151-153. •· 
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Birinci katı m eydana getirenierin Konya çevresinden geldikleri 
açıktır. Ikinci katı meydana getirenJcrin ise İçel, Antalya ve Alanya 
çevrelerinden gPldiklc ri yukarıda özetiediğim helgelcrle sabittir. 

Son ı·aki göçterin de Kıbrıs TürkçPsinin oluşmasında önemli bir rol 
oynad ı ğ ı ıııulıakk aktır. Ancak, bu göçler üzerine yazıL kaynaklarda 
açık bir bilgi yok ı ur. Bu ho~lu~u doldurmak ve tarihi bilgileri bütün
Iemek için, dil olayl annın tanıklığından çıkacak neticelere dayaıunaı.. 
mccburiycti kı•ndini gösterm('ktcdir. İş H·) azım~ 2. IJöliimiind<' lı u soru 
üzcrindP durmak i s tiyonını. 

2. 

Kılırıs Tiirkçesinrlı· kullamlan kı·linı!'lerin biiyiil,. bir kıMnı Ana
dolıı"tla da aynen kuJ i anılmakıaıiır. Bu ortak k,•liııwlr-r yıınınıla, h.ıh· 

rıR ia Anarlolu"nun ancak hazı yı·rlcrindr kullanılan birtakım kı•liınPit-r 

de 'ard ır . Bu kı•limı- l eriıı gözrlı·n ~rçirilııır•i. lıize Kıhrı;, TürklPrinin 
lölrni vı• K ıhrı;, ai(zının kökl .. ri iizNimlı- ılikka11· ılri(n ip urları 

'erdıilir. 

Bu soru iiz..riııdf' dururken ancak dar lıir alanda kullanıl;ııı J,.-li
mcleri örnek olarak kullaualıiliri:t. 'ı ok"a, ) aygın kl'liını·lı·r lıizı· lı u 
yolda ı ş ık tulanıaz. Örıwk olarak, Anaılolıı"nıın lıirçok Y" rl crinıiP kul· 
lanılan dirgi'lı, hıuıay veya rı•lfk kı·liını•lı•riıw dayanmak ;,urel i) ll' Kı lı· 
rıs a~zııı ın kökleri iizı•rine hiçbir nt•til'e çıkarılamaz . Buna kar~ılık, ılar 
bir alanda ya~ ı) an krlinıcler, lo u lıa.kımrlan dikkatı· de~n nt'lit'o•lcr \ı·

n·hilir. t~tc birkaç örnek : 

crr1dız "sı:hi .. (AI,olıor, Ç:ıtuz, Fota, Gürııeç, 1\uıwdra) 

~ andız L "yapraklıırı t.likı• ıı]i olan lıir <;e~it ardıç" ' (1--0n)a); 2. 
"ı;d>i ağacı"' (Muğla) (Dergi). 

Türkçe aııdız kclinwsinin Antalyu"da da "M•h i .. ınanaşıoda kulla
ıııldıj:,rını biliyoruz. (Antalya Bah.;ecilik Koop('ratifiııin 21.8.1959 günii 
Cum huri yet gazelesinde çıkan iliıııına bakmız.) 

a1) "tarla s ınırı" (Abob or, Çatoz, Göroeı;, Fota) 

~ ağ "tarla ş ınırı" (Kır~t,hir, :\iğdc) (Dergi); atı "iki tarla araoın· 
daki ~ınır" (Kütahya, Konya. Bolu, Antalya, Denizli, İçel, Muğla, ) • 
dın, Bilecik, Bursa, Isparta, 'a ın sun, Kır~ebir, lzınjr, Kayseri, Ankara, 
Eski~ch ir, Çanakkale, Kocaeli, t•yhan) (a. y.); aııg "tarla hudııclu '" ( u
kara, Ça nkırı , Denizli, I sparta. eyhan) (a . y.). 
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Bu kelim enin en " tarla sınırı '' (Kütahya, Konya, Bolu, Antalya, 
Denizli , lçel, Mu~la, Aydııı , Bilecik, Bursa , Isparta, amsun. Eski ~c
hir, Kocaı•li , Seyhan) (Dergi) şe kli d ı- yaygındır. 

Anaciolu Türkçesind e an keünıeş inin yaygın bir türevi de kulla
nılır : arılık " tarla arasındakj sınır" (Çanakkale, Dı•nizli . T<"kirrlağ, 

Konya, Sı·yhan , Kayseri) (Dergi). 

cıvınmak " döl tutmak, gchc kalmak'' ( Kıbrıs) 

,..._, rwııımnk "diş i hay va n gr lıı• kalmak , döl tutm a k" ( Konya , Kay· 
~eri, Bıudıır) (Dergi) ; u vıuımak "(hayHın ) gc lıc kalmak, döl almak" 
(Sivas, Kırşdıir , Kayseri , E rzincan , lçd , Isparta, Afyon) (a . y.) ; m•ım
ııuılr " ha y,anlar ge be kalmak .. (Karıı:ı ğaç, Av~a r, Tt• kı· ) (Dr rlc rnder) . 

aydınmak "d a rılınak, giiı·<' ıı ııwk ·• ( Poli ) 

,..._, aydı11mak l. "~ i k ıl) r t etnw k, kö ı ü siiz ~öyl e ınrk, d arılmak ., 
( Bımlur, Içe!); 2. " na nkörlük r t m••k " ( ,\ııt a l ) a): :3. '\ok söy l ı·ın~k , 

gt' \ e:u•lik etmt>k" ( Konyıı ) (Dt•rgi): an/w mak "stiylt-nı r k , gı• vt•z..lik ct· 
nı e k " (T r kr) (Dcrl c nıd<'r) . 

rı zga 11 ''•:a ltı dikt•ni '' (Abohor, Çı.ı toz. Fot ıı. Calııı ya, Gö rıı eç. Ko

ııı•d ra) 

- azwuı 1. "çailı dikeni .. ( \ntal) ıı); 2. "s.-r l. iri dikenli. ho) ' e 

ufak ç i ı;- • · kli lıir çqit ça lı '' (Seyha n, izıııir) (Orrgi). 

boyda "~ı·lnH'" { Kıbrıo) 

- bap. drı " •;•· lıı~t• '' (Sı•y lıan) ( Oı• rgi): ba{f.da " bıı ğ, düğüm, kcnı cnt' ' 

(.\nt a lya) (a. ~ .); baftda '\el ın ··· · (Giin t'y Anuılolu ) (Dcrlemelcr). 

/, iz[p·r1gi(' •• lıay\'an oiirn1C"i{c yarayan bizli d c~ll t< k'' ( grid a} 

.~ bizll' ll fl,ir "ı·~ı·k süı-ec,.~i " (K onya) (Dergi); pizleııgiç ( Kaysı•ri , 

Adana) (a. y.); bizlı•ng iç " haY' a n o ürıno•ğe ın ahs u b IJiı.li dc~ıırk" ( i ğd c) 
(Drrlc ml'lı•r) . Dergi' nin p izlengiç mııdd csiude bizlengiç şe kli zikredilmi ~

ı; c· de, ı,. ı maddenin altandığ ı ' eya ılü ~ lii ğ ii a nl aş ılıyor . 

Aydın 'ıl a kull anıl a n bizmile " nodul .. (Dergi) k <" limes iııin bizlengi.ç 
kelimesiy le ilgili olup olm adığını kesin olara k lı ilmi) orum . 

çaltı "d ikt-n, çalı '' (A bolı or, Ç<tloz, Giirn rç, Sinde) 

,..._, çaltı 1. " cl iken , çalı " ( lzmjr, Toka t , İ çel, Mıığla , Çanakka le, 
Bursa , Si va~. Ma nisa) : 2. " ki.içiik " '' dikeııli orman'' (Muğla , İzmir, 
Sinop. a msun) : 3. "n kasya" (Ordu) (Dergi ). 
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çrlr-~gi "c, •açağı" (Aholıor, Agrida, Çatoz, Fota, Görncç, Konedra) 

,....., i·Pierı "ederin dışında bulunarı saçak" (Isparta, Afyon, Tokat, 
Eski~ebir, Ankara, Antalya, jçrl, Kır~cbir, Konya, eyhan, Niğde, is
tanbul , Burdur, Yozgat) (D~rgi); çeleği .. ,., saçağı, daınlalık" (Konya, 
DcnizJj , Antalya, Çanakkale) (a. y. ) ; çe/m "binaların d1~ında kullanılan 
saça k" (Denizli, Balıkesir, s~yha n) (a. y.); çelen " duvar, dam saçağı" 

(Konya, Karaağaç, Kırş .. lıir) (Derlrmclcr). 

çi· B Banrı "al kış" (Konedra, Çato:r., Fota, ,Sindr, Agridı\) ; cıı- 8-
Bancı (Gürnrç) 

~ ı-ippen çalmak "d' urarak alkı ~ laınak" (Çauakkalr) (Dergi); çip
p ek "cl çırpm a, ulkı~" (Antalya) (a. y.); çibı•lek " d çırpma , alkı~" (Sey· 
han) (a. y .); çibiçik "alkı~, cl (ırpma" {lçd) (a. y.); çibik (Ankara, lçel). 

çi/ıe "~iltı·" (Çatoz, Fota, Görn~c:, Poli , Sind~) 

~ çi/te "ınindcr, ~iltt> " (Konya) (Dergi). Bundan ba~ka , çi/!!• ke
linıı·sinin "çııvul" (Afyon , Konya) , " köylii k adınl ar tarafından dokunan 
kalın a ha" (Eski şe hir, Kas laınonıı) , "abadan yapılım~ pa ç ıı s ız ağı ge· 
ni~ potur" (Bi l~cik, Kütahya) ... gibi birtakım an lamlar ı daha \ardır. 

çi-~gil " küçük üzüm salkımı " (Ahohor, Sindl') 

,....., çuıgıl "kiiı;ük ve seyrek ü:~:ü rn salklmı" (Seyhan, lçcl, Balıkesir, 
Manisa, Konya, Bursa, Elazı ğ, lzmir, Edirne, l stanbul) (Dergi); cırıgıl 
"ufak iizüm salkımı" ( iğd c, Kuyst ri , Kırşe hir, Eskişehir, Ankara, 
Elazığ, Afyon, Manisa, İzmir) (a. y.); firıgil "birkaç Landi ufak iiziiın 
salkımı" (Konya, I sparta, Ankara, Malat a) (a. y.) 

_ Tietze 'niıı yazdığı gibi (O ri<' ns VI fl , 213), Anaı l olu 'da kulla
nılan çwgıl k~limes i Rumcadan alınmı ~ Lır. 

çomak "ekin y ı ğı n ı " (A hohor) 

,....., çomak "öbek, yığın" (Içe!) (Dergi). Yalnız İçı• l 'de tesbit edi
len çomak kelimesinin çom "taş, karpm: ve saire y ığını" (Tekc) (Dcr· 
lemeler) kökünden geldiği açıktır. Bundan başka, çonı "küme" kelime
sinin Balıkesir, Niğıi(', Af-yon, Bursa vr Denizli illı·rind c kullanıldığını 

da biliyo ruz. 

çörı "bcccriksiz" (Biadaıı) 

~ çörı l. " topaJ , çolak (adam)" ( lçd, Çankırı); 2. " kaba saha 
(adam)" (Konya) ; 3. "sıska, cılız" (Çorum) (Dı·rh.ı); çorı "kaba, görgü
süz, uyuşuk , i ş bilmez" (Malatya, İçel) (a. y.); çölı "kaba, biçimsiz" 
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(Gaziantep) (a. y.); çört "kaba saba" (İçel , Malatya) (a. y.); çcirıik "be· 
ceriksiz" (lçel) (a. y.). 

"araco·çço "çörek otu'' (Fota, Galatya, Görneç, Kouedra, Sinde) 

,...,., karaciiccam "çörek otu" (Antalya) (Dergi); karaca "çörek otu" 
(Ankara) (a . y.); karacoılam "çörrk otu" (Antalya) (a. y.); karaciiçcetıi 
"çörek otu" (Konya) (a . y.); kara cücetı "çörek otu" (Teke) (Derleme· 
ler) ; kara cilcem "çörek otu" (Antalya) (a. y.); eöccem "çörek otu" (İçel) 
(Dergi); ciiıçam "çörek otu" (Konya) (a. y.) . 

Bu verilere göre, Antalya ilinde tesbit edlien karacüceanı kelimesi· 
nin kara ciicram diye yazılması gerekirdi, sanıyorum. iLekim Derleme· 
krd e bu keliınr kara cüccam (Antalya) diye yazılmıştır. 

Bu verilerin Konya köylerinde kullanılan ııccam "çörek otu" (Der· 
gi) kelimesiyle ilgili olduğu açıktır. Yalnız uccaın kelimesinin Antalya'da 
Lrsbit cdil ' ll verilerde ciiccam ( cüccem) şeklini aldığı göze çarpıyor. 

lçel \'C Manisa illerind e tesbit <'dilen oıçam "çörek otu" (Dergi) 
kdimcsi de Konya çovresindc kullarıılan ucwm kelimesinden ba~ka bir 
şey olamaz. 

göver "arpacık ooğanı" (Alıobor, Çatoz, Görocç, Koncrlra, inde, 
Fota, Bladan. Poli) 

,...,., göğer " kiiçlik soğan" (Konya, Antalya) (Dergi); göver "küçük 
soğan, arpacık soğanı" (Çanakkale, İçel, Sivas, Konya, Denizli) (a. y .), 
göncr " ufak soğan ., (Kayseri) (;ı. y.); göver "arpacık soğanı" (İzmir) 

(a. y.). 

1958'Jc J ean Dcny Armağanı'nda çıkan bir yazıruda, göğer (,...,., 
göver) kelimesini Tiirkçe gök kelimesinin türevleri arasırıda saymıştım 

(Jean Deny Armağanı. Ankara, 1958. 86. s.). Sonradan Rumcada da 
buna benzer bir kelime kullanıldığını gördüm : xo;a.ıXpL "küçük so
ğan, arpacık soğanı" (Parıagiotidis). Bu veri karşısında, Anadolu'da kııl
lanılan göğer kelimesinin Humcadan alınmış olduğu da akta gelebilir. 
Bu soru üzerine daha kesin bir şey söyliyı:bilmck için her halde yeni 
verilere ihtiyaç vardır. 

lıarkıı " köy evlerinde kapılarm arkasına konulan kuşak" (Konedra) 

,...,., arkıt "köy evlerindeki kapıların arkasına konıılan kalıo kuşak" 
(Konya) (Dergi). Bu kelimenin "düğerıle boyunduruğu birbirine bağ· 
!ayan ok" (Konya), "semerin ağaçları" (İçel), "çadır üstüne çatı yerini 
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tutmak iizt•rr· konan ağa~" (Antalya) (a . y.) gibi birtakım anlamları 

daha vardır. 

kirkirı.ri "ıll'\ l' ya\ ruw" (l psiUıit) 

~ kirinı·i 1. "3-7 yaş l arında olan l'rl..l'k deve" (Konya, Içe), Sey
han, Mui(la, Aııta lya); 2. "iki li~ ya~ında olan clişi deve" ( eyhan); 3. 
"boz renk li di~ i ılı~v<'" (Sryhan) (Dergi); kirinci "iki yaşından dört ya
şına kadar erkek deve" (Tckc) (Dcrkmclcr); girinci "iki yaşından yedi 
yaşına kadar olan deve" (Aydın, Isparıa , Muğla, Gelibolu, Çanakkale, 
Denizli, eyhan) (DMgi). Bıından ha~ka, xiritıci kelimesinin "bir ila 
iiç ya~ındaki kıHak" (Balıkesir, Bursa, Çanakkale) (Dergi) anlamına 
gp)rJiı::,rini ıh· biliyoruz. 

Antalya ilindı· tı•obit edilen kipinci ''bir buçuk yaşına kadar olan 
ılı·w yavrusu" (D<'rgi) kclimı·sini yukarıılııki w·rilerl~ birle~tirmck ieab
cdı·r. Ancak, yalnız Alanya'da tes lıit l'ılilı•n lm w·rinin kirinci diye 
düzı-ltilmes i liizımflır, cllişüncnsinılPyim. 

koşmar "duvar kı·rtı·nkcles i " (Gürrıeç, Çatoz, Fota) 

~ koşmtır "kcrtcnkcle" (lçı·l ; Konya) (Dergi); koşmarkele (3 :koş
nıtır kele) "•iyah kertı•nkelc" (Maııi~a) (a. y.); koçmarkeler (J : koşmar 
kPler) "kerıcnk..Jc" (Seyhan) (a. y.); koçma.r "kı·rtenkele" (lçcl, İzmir) 
(a. y.) 

Bu veriler yanında Aııadolıı'ıla koçar "l..ıırak{'ler" (Manisa) (a. y.) 
kclimt'si de kullanılır. 

küpdiişetı "tatarcık" (Abohor, Fota) 

~ küpdüşen "tatarcık" (içd) (Dergi); kiipdiişe ıı '')akarca, tatar
cık" (Isparta, Kayseri , Alaiyyc, Mcntı·şc) (Derlcmelcr). 

say "toprak altından çıkan hliyük ta~" (Alıohor, Çatoz, Gaziviran); 
say daşı (Görncç) 

- say "taş, kaya parçası, üzeri ı.liiz, hüyiik taş; yassı taş; dere 
k{'oarmdalci kaya parçalan, kayalann uçurum olan kısımlan'' (Isparta, 
Kırşehir, Malatya, Seyhan, Konya, ivas, Kayseri, Çatak (il ?), İçel, 
Gümüşhane) (Dergi). 

Bu kl'limcnin Konya, Giresun, i ğdc, Kayseri, Sinop, Amasya, Yoz
gat, Maraş, Kırşehir ve Si as illerinde "altı taş olup ekilmcğc yaraını
yan arazi" (Dergi) anlamında kullaruJdıi;'ll1ı ıla biliyoruz. 
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selmin "ıezgabta dokunan bezin sarıldı~ı ağaç" (Ahohor, inde, 
Gazivirao, Fota) 

~ selmin ''dokuma tezgahlarında dokunan lıcziu sanldığı ağaç" 

(Jçel, Çorum, Denizli, Kayseri, Isparta, Burdur, İzmir, Manjsa, Eilirne, 
Muğla) (Dergi) ; sermin (Çanakkale) (a. y. ); se/mi (Isparta) (a. y.); sel
"'"" "dokunulan bezin, üzerine sarıldığı ağaç" (Balıkesir, Çanakkale) 
(a. y.). Jean Dcny'ye göre (Principcs de grammwrc turque. Paris, 1955. 
39. s.) bu kelime Ermcoiceden alınmı~tır (Erm. salmin "ensouple"). 

Bunlardan başka, selnür "tezgabta dokunan bezin sarıldığı ağaç" 

(Bolu) (Dergi), selvin "dokuma tezgahlannda bezin sarılmasına yarıyan 
y uvarlak veya köşeli ağaç" (Tokat) (a . y.) ve se!emiirP "dokuma tezgah
larında dokunan bezin sarıldığı ağaç" (İ s tanbul) (a. y.) gibi birtak ım 
verilor daha vardır. 

seııü "hamur tahtası" (Ahohor, Çaıoz, Görncc;, Koncdrıı, B!adan, 
Fota, Sinde) 

~ seniı J. " hamur, ekmek, bazlama ve yufkıı açmağıı yarıyan 

tahta" (Burdur, Seyhan, Antalya, I sparta, Denizli, İçel , hmir, Kü
tahya , Afyon, Sivas, Konya, Aydın); 2. "et tahtas ı" (Isparta, Ankara, 
Konya, Niğdı·, İzmir); 3. "tepsi" (Antalya) ; 4·. " oklava" (Konya) (Dergi); 
senet "hamur tahtası" (Konya) (a. y.); ~eviı "üzerinde yufka açılan 

t ahta" (Isparta) (u. y.); seyit "hamur tahtası" (Adana) (a. y.); sinit 
""t tahtası" (Konya) (u. y.). 

A. Tictzc 'nin belirttiği gibi (Oriens VIII, 238 • 239), Anadolu Türk
çesinde kullanılan seniı ke(jmcsi Rumcadatı alınmıştır. Buna göre, Kıh
n s'ta kullanılan senit kelimesinin de Ruoıcadao geldiği anlaşılıyor. An
cak, bu kelimenin Kıbrıs Rumeasından mı alındığı, yoksa Anadolu'da 
kullanılan sc7fiı kelimesiyle mi ilgili olduğu sorusu açıktır. Bu ke(jmenin 
Anadolu ağızlarında eskiden beri kullanıldığı göz önünde tutuhırsa, Kıb
rı s' ta tesbit ettiğim verinin yeni bir alıntı olmadığı ileri ürülebilir. 

Yukarıda saydığım verilere semen "hamur tahtası" (Kastamonu, 
Giresun) (Dergi) ve sekmeıı "hamur tahtası" (Giresun) (a. y.) 
kclüneleri de eklenebilir. Bunlardan başka, senıeııt (Girt'snn, Sinop, 
Trabzon) (a. y.) ve sebcn "üzerinde yufka açılan tahta, yassı ağaç" 
(a. y.) kelimelerini de göz önünde tutmak lazımdır. Bu verilerle senit 
ke(jmcsi arasmdaki ilgi açıktır (H. Eren : Türk Dili Araştımıaları Yıl

lığı 1960. 313- 314. s.). 
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seyrek "peynir kurdu" (Alıohor, Fota, Bliidan, Sinde); seyrik (Gör
ucç, Çatoz, Konedra) 

~ seyrek "ct ve yaraya Jiişeu kurt" (Tcke) (Derlcmeler); sPyrik 
"pcynir kurdu, kıl kurt" (İçel , Konya, Afyon, Antalya, Adana, İzmir, 
(Dergi); serik "pcynir kurdu" (lçcl) (a. y.); sirik "pcynir ve ya~ kurdu" 
(Konya) (a. y.). 

ıalvar 1. "çardak" (Lefkoşe, Fota); 2. "asma çardağı" (Poli) 

~ ıalvar 1. "iizPri otla örtüiii bostan çardağı, kulübesi" (Antalya, 
iğdc, Burdur, Denizli, lçel, Kütahya, Manisa, Afyon, Konya, Isparta, 
iğdc); 2. "asnıa çardağı" (D('nizli) ; 3. "hayvanların barınmas ı için 

Jört direkten ibaret üzeri örtülü çardak" (Isparta); 4. "bağ ve bahçe 
kuliilıe ve gümelclı•rinde direk yerinde kullanılan kakma ağaç" (An
talya); 5. "bağ tcveklerini yukarı kaldırmak için yanlarına dikilen s ı

rık" (Seyhan) (a. y .); ıalpar "çalılardan yapılan kuliilıc" (içe!) (a. y .) ; 
talfar "asma çardağı, tarlalarda yapılan gölgclik" (lçııl) (a. y.); dalııar 
"bağ ve bostanlardaki bekçi kulübesi" (EdinH·) (a. y.). 

ıey I. "asma filizi" (Görncç); 2. "kavun karpuz dalı" (Görneç, Ça
toz, Fota) 

~ ıeğ l. "asma ve yaprağı" (İçel) ; 2. "nelıat sapları , LC\'ck" (İçel) 
(Dergi); tcğe "sclızc dalı" (lçcl) (a. y.). 

Teğ kelimesinin bellibaşlı türevleri : ıeyek 1. "asma klitüğii" (Kü
tahya, Sürt, Gaziantep); 2. "asma filizi" (Burdur, Myon, Konya); 3. 
"asma yaprağı" (Isparta, Konya) ; 4. " üzüm bağı" (Malatya) (Dergi); 
ıevek l. "asma dah, üzüm kütüğünden çıkan dal ; kavun karpuz, kahak 
dalları" (Samsun, Sinop, Trabzon, Malatya, Giresun, Çankırı, K ır~c
hir); 2. "sebze, bostan ve ağaç yaprağı" (Kırşehir, Kayseri, Konya); 
3. "iiziim salkımı" (Kocaeli); 4. "sebze s apı" (Niğde) ; 5. "kavun karpuz 
yaprağı" (İzmir); 6. "asma yaprağı" (İçel, Konya, Seyhan, Tokat, Ma
latya); 7. "üzüm kütüğü, çuhnğn" (Elazığ, Van, Maraş, Antalya, An
kara, İzmir, Amasya, Samsun) (a. y.); tefek 1. "ağaç veya asma filizi" 
(İzmir, Manisa, Çanakkale, Denizli, Isparta); 2. "asma yaprağı" (Adana, 
Afyon); 3. "üzüm asması" (Kastamonu, Antalya) (a. y.). 

ıor "peştaı:nal" (Lefkoşe, Poli) 

,...._, ıor 1. "hamam havlusu" (Konya, Ankara, 'iğde); 2. "pcşLe

mal" (Konya) (Dergi). Bu kelimenin Anadoln Türkçesinde "ince ör-
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gülü balık ağı" (Van, Diyarbakır, İstanbul, Myon, Kars, Seyhan), "ka
dın çarı, çarşaf" (Tarsus, Adana, iğde), "fanile, çorap gibi şeylerde 
vücudu sıkışık tntan lastik örgii" (Eskişehir, Kütahya) ve "baş örtüsü" 
(İçel köyleri) gibi anlamlarda kullanıldığını da biliyoruz. Ancak, tor kc
li m esinin Kıbrı s' ta yalııız "peştamal" manasma geldiği anlaşılıyor. 

toru "küçük çam ağacı" (Görncç) 

~ /.oru "insan vı-ya ağacm genci" (Antalya, Muğla, Çiftlik köyü 
(il ?), Niğde, Konya, İçel, I sparta, Manisa, Burdur, Adana, İzmir) 
(Dergi) ; /or "fidan" ( iğd c) (a. y.); doru l. "çam, ardıç ve katran gibi 
ağaçların dört ya~ arasındaki aldıkları ad" (Konya): 2. "ardıç ve çaın fi
daııları" (Konya) (a. y.). 

ııcumalr "Lir şeyden soğıımak , usanmak" " (Alıohor, Çatoz, Gazi
•irao, Günıcç, Fota) 

~ ucıınıok "bir ~cydı• ıı nefret Nınek, soğuınak, bıknıak"" (Antalya) 
(Dergi); owmak 1. "çekinmek, korkrnak " (Isparta, İçPI) ; 2. "tiksinmel'" 
(Kuııya); 3. "i\ciz kalmak" (Ankara, Kırşehir); 4. "kurcalaııan yara 
acımak, zunkluıııak'' (Adana, Kırşehir, iğdc); 5. "bir şeyd<'n soğumak" 
{Ioparta); 6. "yılmıık'' (Denizli, Konya) (a. y.): ocımwk "bir i şle çok 
ıı !;'l"aşm akt:ııı •·lkn· lutkuııluk, yorgunink gelmek" ( iğclc) (Derleme
ler): lıocumak ",e, il e ıı lıir ~l')'flt' ll soğumak , tik~inmek " (Eskişehir) 

(Dergi). 

uğm '·yufka ııçarkeıı hamunuı tahtaya yapışmaması için kullanı
laıı kalın un " (Gönwr,, Çatoz, Fota, Konedra, iıule) 

,.._ ufi,ra "yufka açarkc·ıı lıuınıırun tahtaya yapışmaması için kul
laııı.l.an kulııı ıın '' (Denizli, Sinop, Tokat, Si as, Kırşehir, Giresun, A
ıııa8ya, Çankın, Kays~ ri , Bilecik, Kastamonu, İzmir, Isparta, Antalya, 
Manisa, Burdur, Ankam, uıusuıı, Çorum, Muğla) (Dergi); ıifrcı "yııfka 

açarkeıı hamurun ıahtaya yapı~maması için kullanılan iri nn" (İçel, 
Giresun, Mu~la, Oı·du, llatay, Seyhan, Antalya) (a. y.); ımra "hamur 
açılırken yussıuğacın üzerine hamurun yapışmaması için serpilen un" 
(Ankara) (a. y.): uvra " hamur açarken kullanılan ıın" (Kayseri, Gümüş
hane) (ıı. y.); ıırva ( rfa, BaLkesir, Giimiişhane, Bitlis) (a. y.). 

ulaşmak "yNi~mck, ulaşmak" (Fota) 

~ utaşmal.· "erişmek, yetişmek, ulaşmak , vasıl olmak" (Muğla, 
Antalya, Konya, l:r.nıir, lç~l, Manisa, Isparta). 

Ku.nıltay B., F. 4 
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iileme; "çalıya IJ~ n:tt"r lıir çeşit bitki" (Abohor, Fota, Görn<'Ç, inıle) 

-. ii/enıe; "ta~e iken bayvanlar tarafınılan yı·ncn , karlla~ Lıklan 

sonra ıla çalı kadar yükselen ve sı•rtle~cn lıir 'Y" ~i l lıitki " (Isparta) 
(D<'rgi); Meğı•; "kiikü pişirilip yenilen pıılatı:s !' in8indcn bir çc~ it bitki" 
(Anıa lya) (u. y.); ölmez " tazcsi hayvanlar ' tarafından yenen, kartaldık
tan sonra çrık sı• rtlcşcn ve çalı y ı andıran lıir çeşit ot" (Konya, Antalya) 
(a. y.); ölem ez " beyaz renkli, mavi çiçckli, yaprağ ı sedefe henzi yc rı de,·(' 
dikeni , bir türiii ha~ i ·i diken, r!Pvc di ~ i '' (GazianlqJ, E l ıiz ı ~) (a . ) .): 
lıölmez ( i ğdı' ) (a. y.). 

iiliik "emzik (hardal<, çayılanlık gilıi kablard a)" ( \boh or, Çatoz, 
Gii rncç, KonPdra , 'inde, Fota, Poli) 

~ iiliik l. " ihrik, lCo ti gil>i ~C) leri n t• ırızi ğ i '' (Konya, \fyon, l s
pa rta, Hurdur, Mu~la); 2. "çeşıne ıııu " lu~u ., ( <;aııkırı , Konya) (Dt<rgi); 
iilük "bardak, ihrik cmziği " (Tcke, Karaağaç) (Oıırlcnwkr). 

Bundan ba~ka, iilük kelimesinin •·tıoğaz" (Manisa) (Dt•rgi) anla
mında kullanıldığını da biliyoruz. Bu kı:lirn e ııin " boğa~ , g ırllak" anla
mına gelen iim.iik, iiniik, niiniik kclimt•R iyl<' ilgili olup olııı<ıtlı~ı iizcriıw 

kl's irı lıir şı•y söy l rn('ıncz. 

_yıldrımcıl "hı·r yıl doğuran (inci..)'' (Aiıohor) 

~ yıldanıcı " her y ıl Joğuraıı , ya' rıılıyan " (Ama") a, Muğla , De
nizli) (Dergi). Bunrlan başka, yıldam " lı er ) ıl du~uran , yavrul ayan " 
(Bıırsa, Kütahya, Kastaınonıı , Çankırı, Zon~uldak, _\nkara) (a. y.) kP
Iimo' sini de göz öniinde lutmak lazııııdır . 

Özet olarak, Kılırıs Türklerinin Konya ÇC \ rroinılen geldikleri , 
sonradan, İçel , ntalya, Alanya gibi ycrlı·ru e n gelen göçh•rin de Kıb
rıs a~zınııı oluşumunda rol oynad ığ ı anla~ılıyor. Tıırih vc&ikalarıııdnıı 

ve nadolu ağıziariyle Kıhrıs Türkçesi arasındaki kdimc lıirl eştirmc

lcrindcn çıkardığım1z ne ticeler lıunlardan iharctlir. 



TÜRK HAKİMİYETi DEVRj MACARİSTANDAKİ 
ARKEOLOJl ARAŞTlRMALAlU 

VE ET OGB.AFYA I 
DA DİLCiLİGİ 
ROLÜ 

(Uudnpf'şlr )'lncıır \llilll Müzeı-.i) 

Maca ri , ı aıı'da 150 y ıllık Tiirk hakiıoiyHi devrinin hir çok anıt.ı 

ın uhafaza ı·ılilir. Bu ıl cv rin ç<'şi tli ın•·s<•l clcrini Lari~i vcsikalara dayanan 
incclt·ında ) Ncr ılerı·cedı• aydııılatmış tır. Fakat lıu drvrin ark oloji 

anıt ları ii zP rinde u ncak son ) ıllarda dLLrulnıuğa ba~lanmı~lır. 

Bilindi~i ~ihi Macar dilinin Tii.rk diUeriylı- ı·ski devirlerden lıeri 

~ ıkı ha~ları vardı. l;e~itli ıenıasların ııctiı-csinrl c dilimize Türk dillerinden 
IJir çok keliıııı· ı.;<·çıııi~tir. Bu , çeşitli devirlnı', yııni Bulgar-Tiirk. Peçenek 
\f' Osmanlı devrine ait kı·limlcr 1::ı car nwdeııiyH taribinin Lıir çok 
nı~sı· lı • lrrini çözmı•ğı• yaniını ,.tJrr. Fakaı hallı·dilını-s i g<'rckPn mcs<·lıı 

de az ıJ,.ğ il. 

Bihliriııılı · hıınlardaıı hazılnrıııı gö~Lt•rıııeğc, höyl .. cc matldl mede
ni) Pt in iki , hirhiriruh·n uzak sa hasına tc nı as etıncğt' c:alı~ncağım. 

Pek tah il, Macar nıedrni) etinin gelişnwsind<' Türk hakimiyeti 
dı · \ rin<lı-ki L<·;;irlcr lıir ço k sahada ön~mli hir rol oyoamıştı. Böylece 
nwsda Tiirk rııutfai(ı Macar nıııtfağına hiiy iik çapta tesir etmiştir. 

X VI-X. V IT . ) iiı.yıllarda Macar nıııt fa ğı ç~şitli Türk yemekirriyle zengin
le~ nıi~ ı ir. Bunlar arasında ı arhana, d olma lahana, d olma hiber, kavurma 
w hakiava ı;c~itlı-ri, v.~. zikredilclıilir. 

"Tarh:ına" kelimesi mese la bu tı· 8i rin nl'ticcs inc dilimizde "tarho

ııya" ~eklinde ) rrlrşmiştir. Y cmcklcrc beraber - pek tabii - çeşitli Türk 
mutfak <'şyaları, takımları, kapları da Lanınınağa haşlaıııruştır. Paran
tez içinde ~unu da zikrc(lclirn ki Xli-Xl! 1 iincü yüzyıllara ait arkcoloji 
nıatcryallcriınizde, hıılıııııularımızda daha evvelki devirlerde göriilen 
Tiirk L<•sirini ispat eden t~nıtlar bile vardır. Bu, eski Türk-Macar tcmas
larıııa Jelal c ı ednı aletin Macarca i~ıui "hogracb"-dir. Kelimenin "hak
raç'' kcliınrsiyll' bağlantıs ı heınPn göze çarpar, ve bu mutfak aletin daha 
ı·n·dki de,irlcrdı· lıakırdan yapılmış olması ihtimalini ileri ürmeğe 

mii aad<' rdt>r. 
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Macaristan Türk hakimiyeti devrine ait arkeoloji araştırnıalarınııı 
merkezinde çömlekçil i ğin arutları bulunmaktadır. Bu zanaat kolundaki 
tcsirin mutfakta görünen tesire sık ı sıkıya bağlı oluşu açıktır . Çeşitli 

alPtlerin o zamanki adım, tam görevini ortaya çıkarmak cntcresan bir 
mcseledir. Fakat bunun tesbiti ancak Türkiye'de <'saslı ctnoğrafya 

araştırınaları \ 'C Balkanlarda kalma anıtların sistcnıatik bir şekild e 

in cclcnınesiodcn sonra heklenehilir. 
Sayın Profesör ö. L. Barkan " V. VI' xvı ıncı a~ırlarda Osmanlı 

İmparatorluğunda zirai ekonominin hukııki , ... mali esas l arı {l s tanhul 
] 943)" başlıklı eserinde (b k. s. 300-302) Kanunnarne-i reayiiy-i Budu n 
VI' li vii-i Estcrgon ve liviı-i Hatvan Vf' livii-i I ovigrad da ncşrf'(lilmi ştir. 

Bu vesikada 7. maddı•de şöyle denmektedir:" ... aralıa i lc çöl ın ek ve har
dak ve ağaç hardak gelse sa tandan ara ha lıaşırıa dört akç<' hac a lına ... "; 
1 O. maddi'de şöylı• rlcomcktedir: " ... ~<' hird c ola o çöın lı-kçilerdı·n n• 
lıardakcılardaıı i~lcyiih satdıkları iı:iin ıws rı!'lı•r iıı alınmaya". Bu kanun
name Macaristan'cia iki defa terciime edi lip nı·şr<'dilmi~lir. Bu lt·rciinH'· 
krdc "bardak" kl'linı!'si "lıögr"" (yani hugiink ii Tiirk dilindı· ycrlc~ilcrı 
içme kabı), "ağaç hardak" ise "fabögrı·" (yani lahtarlan yapılan H) nı 

şey), "hardakcı'' kelimesi "högrı<s'' (denwk ki t·n ıııod erıı içme kahı 
yapan kirn sr, zaııaaıcı) kf'limdcriyl .. lı·rcünw edildi. Biı· "" öne>' ııc~

red ilıni ş olan • Bııdaya ait nı ali 'esika l a rııı · ıniikı·ırıııwl kiilliyatında 

"ibrik" vı· "hardak'' .kelimesi "bögrc", "polıar'' (yani tekrar nıociPrn 

içme kapları) , '\in i' ' kPiiıncs i "porec l [ııı'' (ıll'mck ki " porselrn") " J..upa" 
kelimesi "polıar" (ı·n yeni içme kapların lıiri), "soba çö nıl l'~ i " işe "k[ıl~

hacse nıpc' ' yahut "cs•·r~pcdfny'' ("soba için kullanılan diiı·tkö~f'li in('C" 
plak" yahut "çanakçömlck") anlamında geç<·r. Bıı son vl'riııin ~ anıııda 

kullamlan so ru işarı•li vesikaları nc~rcd cni n ~ii pbclcrini ifadı· ı·dcı·. 

Bütün Luıı.lara ilgili olarak şunu da zikrf'drliın ki "harclak" vı• "ilı 

rik" keliındı·rin ancak o zamanki Osmaıılırada d c~i l, fakaı lıugünkü 

bazı ağızlarda da - mesl. Türkiye'de ve Yugos)ayya'dıı - küçük "sıı 

tl'stiS"i" (Macarca "vizcskorso"), veya "emzikli su tc•lisi: ilırik" (Macarca 
" kiöutöcsövcs korso"), "su tcbtisi; sinek' " (Macarca "s7.opokas korsô") 
anianımda geçer. Etnoğrafya rnateryelinde lwluııaıı lıöyle aletler de 
bu alUıı adlnndırılıyor. Sayın Haınit Zübı·yr Koşay'ın "Türkiye Halkının 
Maddi Kültürüne dair Araştırınalar Il. Kap-Kaçak" lıaşlıklı dı•ğcrli 

eserinden ö~rendiğimizc göre bazı scnıtlcrdı• "bardak" "tahtadan yapı
lan küçük su l('s tisi" anlamına gelir. Böylece X T ncı yüzyıla ait kanun
narnede geçen "ağaç bardak" kelimesinin ctnoğrafya da tam karşılığını 



MACAR! TANDAKİ ARKEOLO.Jt ARAŞTIRMALARI 53 

hulmuş bulıwuyoruz. Aynı zamanda "ibriğin" anlamı "pişnıiş topraktan 
su kabı" veya "kuluplu cmzikli bakır", "pirinç veya gümüşten su kabı" 
olacak. En yeni zamanlarda bu eski " ufak testiler; lJardaklar" yerinde 
demird en, camdan yapılmış içme kaplar (bugünkü dildeki "bardak") 
kullanılır. En yeni dilde " bardak"; "ibrik" kelimelerin "bögre"; "pohiir" 
anlamı işte böyle meydana gelebilıniştir. Bütün bunlar onu da açık 
gösteriyor ki "bardakcı" " bögres" adını taşıyan zanaat kolunun adında 
kullanılmazdı . Macar dilinde, ctnoğrafyada çömlekçi zanaatınm yalnız 

üç çeşidi bulunur : "fazekas" (esas "çömlekçi"), "korsos" ("korso"= 
"hardak", "testi"; buna göre "kors6s"= "bardak, testi yapan 
kimse, zanaatcı "= "bardakcı"), "tiilas" ("tabakcı"). 

"Çini" kelimesi de "porceliin" olarak tercüme edilmez. Doğru 
anlamı "falicsempe" ("bina duvarlarm çini plakı"), bazı bölgelerde ise 
"ufak tepsi", "saban" olabildi. H. Z. Koşay 'ın yukanda zikredilen 
eserine dayanarak " kupa" kclimi'sinin tercümesi olarak "bardak" 
k!'limc•ini, demek " kis korsô"-yu (= ufak testi) tekli.f etmek istiyorum. 
En nihayl' t "soba çömleğinden" de biraz bahscdclim. " oba çömleği" 
araştırmalıırımızda nispeten en ortaya çıkmaktadır. Bu alet çömleğe 
benzcmcz. Fakat aynı zamanda Macaristandaki kazılar sırasında defa
larca "bard ak ş<' k lindeki soba gözü" (Macarca "bögre alakıl kıilyhaszeın") 

di ye bilinen alcte rastgeli riz . I şte, şüphe yok ki - vesikalardan tanın.mış
' 'soba çömlcği" bu alctti. Fakat bunun herhangi bir kabla alakası 
olmadığı kendisinden anlaşılır. 

• •• 
Tarihi verilerimize göre eski Macarlar çadırlarda oturmuşlardı. 

Macarcadski "siitor'' kelimesi de Bulgar-Türk devrindeki Türk alınma 
kelimeler tabakasına ait olup Türk "çadır" kelimesiyle münasebette 
bulunur. Macarlardan önce Hunlann, Avarların, Bulgar-Türklerin derin 
bir çadır kiilliirii vardı. Orta çağda bir çok kaynak Kunların, yani 
Macarisıana yerleşmiş olan Kumanlarw çadırianın da zikretmektedir. 
Bundan sonra ise Osmanlı Türkler Macarların çadır kültürüne derin 
bir şekilde tesir etmişlerdir . 

Eski Türk vesikalardan çadırın bir çok çeşidini öğrenebiliriz. Tran
silvanya'run büyük Macar prensi, Jkinci Fercnc Rakôczi' nin Türkiye
deki iklimetine ait ve Saray Arşivinde muhafaza edilen 1718. ve 1722. 
tarihli fermaniara göre kendisi ve tevabi Türk devletinden "hazine", 
"oba", "çadrr" ve "sckban" adını taşıyan çadır çeşitlerini almıştır. 

Bu çadır çeşitlerinin adı eski vesika külliyatlarında yeter derecede ay-
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dınlatılnıamı~tır. Bu ıncsclcyı· ait verilerimiz 'ayın Üstadımız Pro
fesör L. FekNc"nin "Die Siyiiqat-Schrift in dcr türkisehen Finan
zverwaltung (Budapcst l 955)" ba~lıklı eserinin çıkmasından sonra 
önemli miktarda çoğaldı. En önemli verileri "Mchtcrhaoc-i amire", 
s ultanın çadır clcposwıa ait 1682-1683 tarihli vcsikaıla buluruz. 

"Oba" kelimesi ondan öncı· "çadır" anlamında tercüme cdilirdi. 
Fakat adı geçen vesikanın venliği bilgiye göre ("oba-i kıımaşlı ... ve 
sayrbanlı , hazine ondört") bunun daha lıiiyiik hir çaolır olması anlaşıl
maktadır. Aynı zamanda "haziıw" kelinwsi ayrı hir çad ır tipi değildir, 
fakat çadırın bölünü ~ii, veya ölçÜKÜ anlamında kullanılması görülür. 
"Çcrge" kdinıesiıw oskilcrdı· daha küçük çadır anlaınıııı 'ı·rmi şler . 

Hıı izahı yeni vcrilı·r doğrularnaınaktadır. Bu \'ı'rilı:-r arasınıla ~unları 

zikro·dcbiliriz : "iiç direkli çerg!'-i ınükcmınd", "çcrgı·-i ınükemnıı•l 

ıninakş-i kumaşlı '', "çcrgf'-i kchir". Bunlar Ç<'~itli VI'Rikalarda gı·çııwk

tedir. Eğer 1722. tarihli v(•s ikada "sekhan çe rge'' doğru h ir şe· kil i""• 
lıunu belki bir yeniçeri odasının çadırı olarak kabul clını.-miz gcrı•kir. 

Fakat verinin "sayebanL çcrgc" ş~ klinılo- okuımıası h('r hald(' daha 
yerind(• olur. l:lu iddiamızı 1595 yılında Estcrgooda Tiirklı·rdcn Macar
ların eline geçen çadırın o zamanki tafsiri de des tcklcmf'ktedir. Bundan 
üğrcniyoruz ki çadır Türkler Larafınflaıı yukanda lıı:lirli damla örtül
ınüştiir. Bununla çadırı ya~mura ve giitw~ı· karşı korumak i stc ıni ~ lerdir. 

Çadıriara ait tabirler arasında "kırmızı hoğas i lıaymc" vı· "nohuJi 
depeli haymr" de geçer. Bu tcrimlcriıı açıklaoınasmı ilerideki ara~Lır

malardan bckliycbiliriz. 
• •• 

Macar kültür tarihinin ·n önemli devirlerinden biri oları Türk haki
miyeti devrinin çeşitli mcselo•lerin izahı dil, tarih, arkcoloji vr c tnoğrafya 
araştırmalanınıza, Türk ve Macar bilginlerinin bu sahadaki i şbirli~ine 

bağlıdır. Ümit ederiz ki bu i şbirliği sayesinde Macar medeniyet 
tarihinin bu devrini daha sağlam ilmi temellere kurahileceğiz. 

NOT: Bildirimde bulunan Macar kelimelerinin prouonsiya.. .. yonu: 

1 Tarl.ıonya = turhonya 
• Bogrucs = bogranç 
• Bögre = bögre 
• Fubögre - fabögrc 
5 Böp:r C~:~ = bögrecş 

• Pobiır pobaar 
7 Poreellin = porc;elaan 
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8 Kiilybacsempc knayhaçeınpc 

• CserepodCııy çerecpedeeny 
ı o Viz<"skorsO vize~korşoo 

ll Kiöntc'iteöve& korsci = kiöntööçövcş korşoo 
12 Szopôkıi"' korsci = ~opookanş kor~ou 

13 Fazeka'-i fazeku.!;o 
ı ı Korı;Ob korşoo~ 
16 TUias - tuula~ 
16 Falic ... eınp(' faliçeulll<· 
17 Kls kor:-ıu ki ~ kürşoo 

uı Bö~re alakU kUl~ ha..,zt·ıll hi.ıgrc ulakıuı kuayhruırm 

u Siltnr ı:~ıutor 
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TÜRK DİLİNDE TARİHSEL GELiŞME DÖNEMLERİ 

G. HAzAi 

Tarihsel dilciliğin en önemli ödevlerinden biri dil tarihinin dönem
lerini incelemektir. Fakat bundan önce çeşitli dönemlerin· özelliklerinin 
yeterlikle aydınlanmış olması gerekir. Bu incelemelerde ilkin dönemleri 
hangi t emel üzerinde oturtmak gere ktiği sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Bilimimizin konusu, ara ştıncıdan bağımsız olan dilin objektif varlığıdır. 
Dönemleri ayırma işi bakımından bu şu demektir : araştırıeınm, obj ek
tif alametlerin, yalli fonoloji , morfoloji , sentaks hatlannın kendine has 
gnıplaşması e asında , yalnızca o dönemi karakterize eden düzen ile bir
birinden de faeto ayTılan dönemleri tanıması gerekir. 

Aynı şekilde dilin iç ve dış tarihinden alınan kriteriumları t ek 
anlamlı olarak ayırt etmek sorununu da düşünmek gerekir. Çünkü 
deviriere ayırınağı yalıuzca t ek anlamlı kriteriumlar temelinde yapabili
riz. Anadolu ve Rumeli Türkçesi ta rihindeki dönemlerin t esbitinde 
bunun uygulanması şu demektir : 

Anadolu ve Rumeli edebi dilinin kuruluşunu, yayıhşını ve daha 
sonTa konuşma dilinden uzakl,aşması, başka bir deyişle, y eni Türk 
edebi dilinin tarihsel önceliğinin sorunları.nı aynayrı incelemek gerekir. 
Bunlar Anadolu ve Rumeli Türkçesinin dış t arihine ait olan mesele
lerdir . Bugünkü konuşma ve yazı dili düzellinin fonoloji morfoloji 
yapısının geli şmesi sorunları Anadolu ve Rumeli Türkçesinin iç tarihine 
a ittir. Bu iki gunıp meseleyi birbirinden ayırmamız gerekir. Oneeden 
söylemek ist erim ki bu konferansta ikinci mcsele gurubu, yani dil düzeni 
geli şmesinin dönemlere ayniması üzerinde durolmak isteniyor. Edebi 

· dilin gelişmes i sorunları üzerinde değerli Türk meslektaşlarımız defa
larca durmuş tur. 

Anadolu ve Rumeli Türkçesi konusunda dil düzeni tarihinin in
celenmesi için şartlar diğer Türk dillerilli incelemekten çok daha elverişli
dir. Zira Türk dillerinde kaynaklann eksikliği önemli güçlükler yarat
maktadır. Fakat Selçuklardan bu y ana Anadolu edebiyatı böyle in
celeme y apmak istiyenlere zengin materyeller sunmaktadır. Bununla 
birlikte hu anıtlarda da birçok sorunun kapalı bulunduğunu unut
mamak gere!rir. Aynı zamanda bugünkü Türk dil düzeninin tarihi 
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önceliğini inceliyen bilginierin Arapça, Farsça kdiııı ckrin nispe ten daha 
az tPs irinde kalan anıtları ara~tırmağa , ve bunları özenle seçmeğe çalıa
laması gerekir. Bundan IJa~ka transkripsiyon anıtlarının incelenmesine 
de biiy iik ihtiyaç vardır. Çünkii Arap harfl t•riylc yazılı anıtlar tck ba~

l arına temel olarak yalnı?.ca morfoloji düzeninin gc li~mcs i hakkında bilgi 
vermektedir. Fonoloji tlüzcninin grli~mcs i is<' , bu anıtlar Arap harfle
riy le yazıldıkları için kapalı kalmaktadır. Şu halde özenle seçilıtıi~ ' e 
ayrılmı ş iki anıt gurubunu birlikte ele almamız gerekmektedir. 

Şimdi Anadolu ve Rumeli Türkçesinin gelişmesinde ki temel 
özellikleri ince li ycliın. Bu özellikleri , çeşitli dönemlerin t eshitind <' kri
teritım olarak kulla nalıiliriz . Dilin en eski özellikl .. ri ilo· bugünkü özel
liklerinin kar~ ıla~ tırılıııa ını hareket noktası olarak kulla nalım. Buna 
göre ~ u fonoloji \ ·C morfoloji değişiklikle rini l t'shit cdt' hiliriz : 

1. Sesli u yıımumın düz ' 1' y uvarlak olu~a göre belirmesi. Bu uyu-
ıuıın kelime i ~: ind c , <'klcr ve t a kıl a r dü:t. t'nind c üstünliik kazanış ı 

2. ğ foneminin fonoloji düzeninden kaybolu~ u. 

3. ·~ foneminin fonoloji rlüzcnindNı kaybolu ş u. 

4. l sinı ~ekiminde n instrumcnta lis takıs ının ra/re dircc ti vu• ta kı-
sıuın , dınfdin a lıl a tivıı s takısııun ve lwlirli hallerin kaylıolu ~ u . 

5. rak frek comparativus ekinin kaybolıı~u . 

6. Şimdiki zaman y or ~ekliııin dil diizenind c ye r almas ı . 

7. Gelecek zaman ısarfiser şekli kay bularak acakfcc!'i-; g•·lt'o't'k 
zaınan şeklinin ortaya çıkı ş ı. 

8. durur copula ekinin dur olarak kısaltılı~ ı ve bııııuıı u y ııın a 

bağımlı oluş u. 

9. gılfgil <' ınİr ekinin kayboluşu . 

10. Belirli partieipiurn ve gcrundium şekill erinin ( ısarf i.<Pr, ııban f iiben 

v b.) kayboluşu. 

lş te hunlar en önemli özelliklerdir. T abii ikinci dcreecdeki özellik
lerin sayısını arttırmak kabildir. 

E ski Anadolu edebiyatı anıtlanoıo incelenmesi açıkça göstermek
t edir ki dilin morfoloji düzeninde vukubulan d eğişiklikler daha a ıtıl

ların belgelediği ilk yüzyıllarda ortay a çıkmıştır. Yalnızca bir-iki halde 
bu geli şmelerin son safhalarının ondan sonraki yüzyıllara ıızandığı nı 
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görebiliriz. Aynı zamanda transkripsyou anıtlarının incelenmesi açıkça 
göstermektedir ki söz konusu deği şikliklerden sonra daha uzun bir za
man eski fonoloji sistemiyle karşı karşıya kalmaktaytz. Her ne kadar ğ 
ve "1) fonemlerinin kayboluşt! ve sesli uyumunun ilerlemesi iJe ilt:;ili veriler 
varsa da gelişmeyi sona erdiren safhaclan daha çok uzaktaytz. Bu dil 
tipi önceki Eski Anadolu v~ Humeli Türkçesinden ve sonra k; Yeni 
Anadolu ve Rumeli Türk~esi aclıru taşıyan dil tipinden ayrıdır. Şu halde 
bu dil tipi özelliğiı1i gösteren döneme haşlı baş ına bir dil tarihi dönemi 
olarak hakmak tloğru olur. Gclent'kst' l Eski VI' Yeni Ana.-lolu ve Rumeli 
Türkçesi tl'rminolojisine uyarak bu diin eıne Orta Anadolu ve Rumeli 
Tiirkçcsi ad ını verebiliriz. 

Buraya kadar kronoloji vP zanıan sınırlan sorunlarından bilerek 
söz cdilnwm iştir. Dil dönemlerinin tesbitinde- bize göre- çeşitli döncm
lı' r özellik düzenlerinin birbirinden ayırt efii lmesi temeldir. Zaman sınır
l arı sorunun bütünü bakımından ikinci derecedt' lıir önem taşımaktadır. 
Tabii bu soruna tam cevap vl'rmck için de dil anıtlarıoın özenle seçimi 
, c verilerr· ait kesin dil istatistiklerinin yapılın ası gerekir. Bununla 
birlikte in eclcmf'l eriınizin sonuçlarını toparlıyacağıuuz ve her bir döne
min temel düzenini göştcr<'C('~irn iz :t.aıuan flöncm sınırlarına ait tekliflc
riınizi il eri s üreceğiz. 

l. XTJJ-üncü yüzyıldan XV-inci yüzytlı ıı ortasma hatta sonuna 
kadar ıı?.ayan Eski Anadolu ve Rumeli Türkçesi dönl'lnioin en önemli 
özelli ği eski fonoloji ' " morfoloji düzcnidir. Morfoloji düzeninde bu 
dönemin sonlanna doğru belirli bir hasitleşmc görülmektedir. 

2. XV-inci yüzyılın orta 'ıııdan "eya sonundan ' VliJ-inci yiizythn 
ortasına veya sonuna kadar uzayan döneme, yani Orta Anadolu ve 
Rıımcli Tiirkçf's inc özellik veren ise temelinde artık yeni morfoloji 
düzcnidir. Bununla beraber bıı dönemin dilinde -ğ ve "1) fonemlerinin 
kayholuşunun ve sesli uyumunun ilerlemesine rağmen- eski fonoloji 
düzeni hakimdir. l şarct edilen deği~iklikler ancak sözkonusu olan döne
min son safhasında yayıJmaktadır. 

3. XVIII-inci yüzyıLn ikinci yarısından yahut Xl -ııncu yiizytlın 

haşındaıı bu yana yeni Anadolu ve Rumeli Tiirkçesi adını taşıyan dil 
tipi hakimdir. Bu dil tipine fonoloji düzeninde ğ ve ·~ fonenıJcrinin 

yoklu6ru ve ses li uyumunun tamamlııWlllŞ olması özellik vermektedir. 
Morfoloji düzeninin özelliklerini sıralamağı gerı-ksiz buluyoruz. 
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Gelişmenin bu gösterilen gidişi tabii Anadolu ve Rumeli Tüı-k dil 
ağzın1n belirli bir tipine aittir. Bu dil tipi ise bugünkü konuşma ve 
edebi dilin biiyiik çapta temeli olan İ stanbul ağı:ıdır. Böylece bu
giinkü edebi dilin taribini aydınlatmak için her şeyden önce hu ağzın 

tarihini incelemek gerekir. Kendiliğinden anlaşılır ki her bir ağızın ken
dine özel bir tarihi vardır ve bunu ayrı ayn incelemek gerekir. 

Pek çok dil arutının özenle incelenm esi bu sorunlaruı her yaruru 
aydınlatacaktır. Gayemiz elimizdeki matcryelin verdiği bilgiye dayana
rak şimdiye kadar ihmal edilen bu konunun bazı meselelerine dikkati 
çPkmekten başka bir şey değildi. 
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Sayın Bayanlar ve Baylar, 

HASA KALEŞi 

Belgrııd 

Ölmez Atatürk'ün kurmu~ olduğu Tiir~ Dil Kununu sayesinde 
burada toplanmış bulıınanlarca Osmanlı d .. vriııdc Balkaıılanla kültür 
hayatın m çok g••lişmiş olduğu, okulların, m<'dreselerin, kü tüpbant'lerin 
çok faal bir durumda bulunduğu , Türkçe, Arap~:a ve .farsça çeşitli 

konuda ilmi ve edebi ese rler yazılıp çoğaltıldığı Vf' hu kiiltür faa)jyf'liue 
muhtelif ın illetlere n : bilhassa ekscriyetlc Arnavut ve Boşnaklara mensup 
hilginlcrin önderlik ettikleri , Balkarı milletlerinin cemiyet ve önemle 
kiiltür bayalıııtlu Tiirk t•tkisiııin çok hiiyiik olduğu hilinıncktedir. 

Fakat, kanaatimizcc Balkanlartla hir yündf'n bu konudaki kar~ı

lıklı etkilerle diğer yönden Tiirk ve lnınun 'asıtas i yk de Arap \'(' Fars 
kiiltiir etkilerinin incelf'nmcsiııc g<'rckcn önNu vf'rilrueıniştir. 

Bu ıniina sf' hrtlr lmrada yukarıda işaret ettiğimiz nws<'lclcrden 
biri bulunaıt Arnavut cdelıiyatıııdaki Türk Nkilcri konusunu genel 
olarak lwlirtnwğ.- çalı~acağız. 

Bin iiç yiiz s<'kscn. lıir yılında vukua gelen ilk Türk- rrıavutleınasın

dan, yani Tiınurta~ Paşa' nın Iard'a Humasından bin dokuz yüz oıı iki 
yıl ın a kaıl:ır g .. çcıı yüzyıllar boyunca Türklerle Arnavutların kaderleri 
arasında •;ok ku'' ..ıli hir ha~'lntı oldllğu göriilmektedir. 

On beşi nci yüzyılın daha ilk yarısından itiharf'n İslam dininin 
Arnavutlar arasırula yayılınağa ba~lamı~ olduğu ve bununla birlikte 
de Arnavutların da Tiirk idarcsiıı c fillcn i ş tirak ·ttiklcri görülmüştür. 
Güney Amavutluk fatibi ve Rumeli Beylerbcyi Avionyalı Gedik Ahmet 
Paşa 'dan ha~lıyarak hiiyiik 'ez ir Ay az Paşa, Lütfü Paşa, Koca inan 
Pa~a V<' Köpriiliilerdcıı ta hin dokuz yüz beş ) lında biiyiik wzir ınaka· 
ın mı işgal cd Nı A y)onyalı Ferit Pa~a 'ya varıncaya kadar, hüyiik sayıdaki 
yüksek riitlıcli ınc·ınurları hesaba katmaksızın çok sayıda Arnavut 
asıll ı kimseler biiyük vezirlik makamını i~gal etmişlerdir. Buna henzer 
bir durum hiliın vc edebiyat saha · ında da görülnıcklcdir. slının Duka
giıı Beylcrintlcn geldiğiyle övünen ilk Kanuni devrinin ünlü şairi Yahya 
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Be ' den 1 "Türk Montı·~<lııiı · ıı 's ıı" diye adlandırıl an biiyiik bilgin Koçi 
Bry, Pri~tiııt' li lirik ~a ir M('sihi , bilgin Hoca Tahsin ve en biiyük Türk 
clil cil erirıden ~ernsiiddiu Saıni, bü yük şair Mehmet Akif'ı- kadar Türk 
ctll'hiyatına Arnavutla.rrlaıı biiyük hizmette buJunanların say ı sı çoktur.2 

Bu rnescleiPri a ra~ tınrken Osmanlı 1 mparatorluı:,'U zamanında yalnı z 
Prizr<'n'dcn on üç yazarın Türkçe vı- Arapça eser yazdıklarını tesbit 
Pttik.3 Herhalde daha hizcc hilinıneyc nl e rc dl' ras tlanılacağından eminiz. 
Evliya Çelr:hi bize Er'giri'de birçok ~a irin bulunduğunu , Ellıasaıı şc h

rioinsr lıir çok ~air , hil giıı ve ü stadların beş i ği olduğunu kaydetmiştir.' 

Prizren , Maoastır ve İş koılra keza şairlı·rin yu as ı sayılırdı. 
Arnavutların dört asırdan fazla bir zamaıı kuvvetli >iyasi, askrri 

ve diru Le~kiJiıta sa hip olan Osmanlıların hfıkimiyrti a ltında hulunmu~ 

olmaları bakikati onların bütün haya t sahalannda ve bilhassa lıüLün 
külıiir hayatında büyük Türk rtkisiıw manız kaldıklarını göstcrnıl'k
tcdir. T!'bliğirrıizin konu su olan Arnavut edchiyatırıdaki Türk rtki!Pri 
üç gnrııpta iııcclrrırbilir: . 

1. "\rap harfl eri yle ya'-ı lı Arnavut cd<· hiyatııHia Tiirk l'l.kilcri, 
2. Bu giin bill' çok kuvve tli bir ~d,ilılı · görülen ~ iir veya ııı· si r halin

dı• ki halk edebiyatınılaki f• tkilcr, 
3. Yalnız ı;özlükle rl c bazı rrıotillerd t' rı ba ~ka yenl ı· ras thınılaınıy:ın 

artistJ ik cdrhi yattaki ctkilrr. 
TiirkJcrio ilk gcl iş lcriııd c Arnavutların iki dini e!' plıryr, yani 

Katoliklc Ortodoks Hıristiyan dininı· bağlı bulunduklar vı· sonradan 
da bunlar aras ında l slam rlininin yayılmağa baş l ad ı ğı ıniişahcd c ı·dil
mı'ktcclir. Arnavutlard aki ilk cdelıi eserler tamaıııcn dini bir karakter 
taşımaktadır. Bunlar Katoliklcrdc Latin lıarfl eriyle, Ortodokslarda isc 
Yunan alfabesiyle yazılmı~lardır. Dalııı sonraları gcli~cn Arnavut l slam 
cılchi eserleri de Arap harfleriyle yazılınışlardır. Bu, l slilm dininin sür' 
atli gel i şmesinin bir neticesidir ve bu çok sayıdaki kültür ocaklarında 
eğitime tabi tutulan öğrencilerin Türk Arap ve Fars ed e lıiyatını da ta nı

ınaları imkanını sağlamıştır. Böylece doğu dil ve edebiyatını bilen bir 
aydın tabakas ı meydana gelm i ştir. Doğu edebi kaynakları etkisinde 

1 Bk. E. J, W. Gibb. J/isıury of Oııonıuu Poeıry volum c lll , London 1904. 
z Y tLlıuz ge~eu ıısırda Arnuvud aııoluıdan gelen Türk edeb iyatında 15 şair zikr

olunur. Bk. lbniileıuin Mahmud Kemnl lııal : Son ımr Tiirk Şairleri Fıısikiil 1-Xll. 
a Bk. Hasan KaleSi, Pri;rt n lrtw lwlıurni cetıtar :a vrflnıe Tur&kog perioda. Ur· 

rlu•r•·ht·., AJbanologiqliCti rr . 1, PrishtinC 1961. 
" Si_ralıaıname, VIII, 680. 



AR\AVUT EOEBIYATI'ID T0HK ETKILEHI 63 

kalan lnıııların bir kısmı ana li sanında cs.·r verıncğc başlaımşlardır. 

Hcm<'n burada belirtmeliyiz ki bu cddıiyat Mlisliiınan ı\Jonanı tlann 

ya~atlığı biitiin IJölgelcrtle, balta Kosova· Metohiya ve Makedonya'da 
göriilm{'kledir. Alhamiado adı verilen Inı ı · dl'hiyat, Arnavut edebiyatının 
görii~ sahasının genişlemesini, dar güriişlii dini çevreden çıkıp yeni ~ckil
ler ' '('. ifadı·lerlc Zl'ngink~mcsini s ağlamış tır. Maalesef hu edebi cereya
run incclcnmcsin<' son zamanlarda haşlanıltnışlır." 

llıı Arrıa\ ut Alhauliado edebiyatı iki ) önliidiir : 

l. Laik edebiyat ki Im Arnavutlarda ilk laik <'dl'biyaıtır, 

Dini "'' ahlaki l'd<'bi) al. 

Muçizadc adlı hirinin ş iiri ''ll ı ·ski bir csl'r olarak bilinmektedir. 
Bu bin yedi yliz yirmi dört yılında yazılmış olup konusu kah' eye dairdir. 
Bundan önce yazılmı ş {'SCrl<'re ras ılanmak k:ınaııtiınizcc mümkün göriil
ırıektt· ise de bugiiıw kadar höylc lıir ~ .. y keşfcdileıncrni~lir. Bu ş iir on 
)'l'<li kıl'a halinde olup, lwr kıt'ada AAAB kafiyc tcrtipli dörder mısra 
'ardır. Hı' r kıı'aııııı ırıı s r;ıı ayo (>n t<'krarlaıımaktadn. Bu ise Türk ve 
Far~ eddıiyatında lıilinen bir u s ııldur. Fakat ezirn Berııti adiyle tanı· 
naıı '" lıiıı )('(li y iiz ııltnıı~ yılında ölen Ihrahim Nczim bu şiir tarzının 
eu iinlii rniiınes~iliılir. Yaz mı~ olduğu Arııavulça divaıııııdao başka iki de 
Tiirkçe divan ı vardır. K('ndini adi 'e Hafız olarak acllandu·ınakta c 

ArııaHıt~a yazdığı ~ iirlcriııin Tiirk edebiyatındaki Nl'f'i ~iirleriyle aynı 
dı• rcePde olduji;unu ilı•ri s iirmcktl'dir. Amavutça divanı kaside ve gazel
Jıordl.'rı iharet olup Arnavut halk dilinde yazılmıştır, fakat Türkçe, 
Arapça vı· Farsça sözlerden de faydalanını~tır . Bu divandan şairin doğ
duğu yı·n' dair lıazı n·ali s ı tahiyat tasvirleri ve kııllaudığı Aroavutçadau 
lıa~ ka karakteri stik cemiyet hususiyeline lıııs bir özelliği yoktur : ıuotiflcr, 

haya l görü şü , arıız vczni, ~iirin kuruluşu tamamen Tiirk ve daha doğ
rusu doğu damgasını taş ı maktadır. Bu hususta onu meslektaşlan Türk 
divan ~airlcrinden ayırdetmek imkansızd ı r. Hatta Arnavutça divanın
daki nıukaddcrncs i bile Farsça yazılmıştır. Bu Türk etk isini belirtmek 
için rziın'in divıınından iki kıt ':ıyı ve bunun Türkçe tercümesini 

veriyoruz : 

b Bu edebiyat bakkınrio daha geniş bilgi için lık.: O. Myderizi, Leli!rsijll shqipe 
mc "lfabeıi" arab. Buletin Slık. hoq. Tirane 1955 :'<r. 2; Ha.san Kaleohi, Prilog pozna· 
vanju urbaıwsk~ knjiiPı.mo:;ı; i: vremena prepor()(/a, Godi~njıık BalkanoloSkog instituta, 
lmj. J Saraj evo 19~7 , •· :152-38U. 
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Arnavutçası: 

Türkçesi : 

Unc ashik ti jc dildar 
Um• bylbyl ti je gjylzar 

ne çemen ti jc beltar 
Ti m'je boj unc sham. 
Ti jc Lejla une Mcxlınun 
Ti jr tabib une zabun 
Ti jc kimja unc altun 
Unc dava ti jc nizam. 

Ben aşıkım St' n dildar 
Ben büll)üliim so·n gülzar 
B en çeıueııinı sen lıubar 
Sen lıoy çiçeğisin h('n ~am (koklayan). 

en Leylasıo bcu Mcenuu 
So·n tabipsin hen zcbun 
SNı kiınyasıu ben altun 
Bı · n dava) ım sen ııizam. 

Arnavutça lıilmcycnlcr bile bu divanıla kullanılan ı>özlt·riu ço~un
luğunıı Türk divan cclcbiyatıııd~ı kullanılan Tiirkç<·, Arapça ve Farsça 
sözlerin te~kil ettiğini bir hakı ~ ta görcbilirlcr.6 

czimin 'cya diğer şairleri n oldukça önemü yekün tutan kıt'nlarını 
zikretıneyi gerek li bulıııaırıakta y ız. Burada Muhammed Çami adiyle 
tanman ve hin sekiz yüz kırk dört yılında ölen .Muhammed Kiiçiik 'iiu 
csNicri üzerinde duralı m. H u şa ir Arapçadan Kasidctu'I-Burda 'yı 
Arııavutçaya ç('virip beş büyük des tan da yazmıştır. Bunlar "Ervebcya", 
"Yıısııf ve Zulcylıa ", "Misolonginin fethi ", "Cü·rbctçilcr" ve "Bckri" 
adL d<'stanlar olup ahlaki mabiycttedirlcr. En !'b eya Yusuf ilc Zul('yha 
Arnavut cdd)iyatının ilk laik manzunı lıikayelcrindent.lir. Sekiz y(iz 
elli sekiz 1lllsradan ibaret bulunan Ervclıcya"nııı konusunu şai r " Revza· • 
l.taş lıklı hir Tüxkç<' kitaptan aldığını bildirmektcdir. Tiirkçc aslı no'sir 

' i\czim llcrati hakkında daha gcıüş bilgi içiu lık. Joluuın Ccorg llnlın, Albane
.... i.o;r/ır Sıudierı, .ll (1 854); Cruna.rda, Appendicc al saggio eli grammaıologia comparala 
sullu litıHUU nlb(lncsc, Pratlo 1866; Ettore Rosı; i , Noıizitı su, un manoscritto del Ca n:o· 
niere <li Neıim { stcolo X VJJ.XVJIJ) in caratteri arobi e lingua albanese, Revista ıicgli 

Sturli nri entnli , Roma 1946, s. 219-246: Osman Mydcriıi , ezirn Pm/w/li , Buletin Shk. 
Slwq. \r. 4, Tirnuc 195'1. 
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halindedir. Fakat Yusuf ve Zuleyha'nın iki bin dört yüz otuz mısraı 
vardır. Bu destana hangi eserin örneklik ettiğini tesbit etmek çok 
güçtür, çünkü bu konuda Türk ve Fars edebiyatında yazılmış eserler 
çoktur. 

XIX. yüzytlın başlarında Bektaşi tekkelerindc aynı adı taşıyan 
bir debiyat nevi '.mhur etmiş ve burada İslam tarihi konu olarak ele 
alınarak bilhas a lmam Hasan ilc Hüseyin'in hayatiyle ilgili bulunan 
eserler yazılınağa başlaDllştır. Bunlardan en tanınmışları Dalip Fra
şeri'nin "Hadika" adlı destanı ve kardeşi Şahin Fraşer:i'nin "Mubtar
nııme" adlı destam en çok bilincnlerdendir. Hadilm destanı altmış beş bin 
mısradan müteşekkil olup Fuznli'nin "Hadikatü's-süeda"si gözönünde 
bulundurularak yazılmıştır. Eserin esas konusu Kerbela trajedisidir. 
"Muhtarnamc" destanının motifi de aşağı-yukart ayıııdu. Yalnız şu 

farkla ki bu destamn baş kabramanı Kerbela olayı kahramanlarından 
Muhtar'ın adını taşımaktadır. Bilhassa Kosova'nın Orahovçe şehrinden 
olan Şeyh Malik divanı çok ilgi çekicidir. Bu divan asrımızın başındaki 
edebi rubu, şiir şeklini taşımakta ve YLLnus Emre ve diğerleri gibi 
Türk Mutasavvıf ~airlcrinin eserlerine benzemektcdir.7 

Arap harlleriyle yazılmış Arnavut edebi eserlerinde bilhassa faz
Iasiyle aliikamızı çeken bir husus da ınanzum olarak yazılmış Tiirk
Arnavut sözlüklcridir. Bu sözlüklerden ilki bin sekiz yüz otuz beş yılında 
lşkodralı anonim bir yazar tarafından kaleme alınmıştu.8 Diğer biri de 
geçen yüzyıl sonlannda Ulçiııli Hafız Ali'nin yazdığı sözlüğüdür. 

Türkçe ve Farsçadau Arapçaya ve bu dillerden Türkçeye bu tarz 
sözlükleri n yuzılDllş olduğu bilinmektedir. Boşnaklarda da bu cins sözlük
Iere rastlanmaktadır. Hatta, Evliya Çelebi arayevo şehrinden balıseder
ken böyle bir sözlüğün adını da eserine kaydetmiştir. KanaatLD11zca hii
tün bu manzum sözlüklcre Şahidi'nin sözlüğii örnek teşkil etmektedir. 
Bu iki Türk-Arnavut sözlükleri de aynı tarzda yıızılımşttr. Birincisi 
Remcl vcznindcdir. Bu sözlük şöyle başlamaktadtr : 

Tanri-ya Zot, var dolu ploı ka, bügün soı, ty sana 
Göz yaşı lot, bihudc 1.."-0I, oyunıyor lot, düştü ra. 

7 Daha genit bilgi için bk. HaMn Kal~i. op. cit. 

8 Dk. Ettore Rossi, Un inedilo Ussko rimato turco·albnnue composıo a Scuurri ntl 

1835. Rcvista degli Studi Odentnli, XXVI (1951), . 114-123. 

KımUııay D .• F. S 
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Arnavut Alhanıiado edchiyatından mcvli'idlcr ünemli bir yer al
maktadır. On sekizinci asrın ikinci yarısında yaşamış bulunan Hasan 
Zuko Kamlıeri ' nin yazıru~ olduğu mcvliıd Arnavutçada ~imdiye kadar 
bilinenlerden ilk.idir. Aynı yazarın mcvliıdunden haşka, bir de Sefer-i 
hümayun adlı şiiri vardır. Burada hin yedi yiiz seksen dokuz senesinde 
İsıncndire'dc (Smcdercvo) ccrcyan eden Türk-Avusturya meydan savaşı 

tasvir e<Wmckledir.0 On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Korçalı 

İsmail F1oqi ilc Koni pollu Abdullah'ın yazılmış birer roevliıdu de 
vardır. Fakat Arap harfieriyle Istanbul'da basılmış olan diğer iki mevlud 
da çok ilgi çekicidir. Bunların ilki Ülçüneli HafızAli tarafından yazılmış 
olup "Tergüme-i ın e vlııd ala ]isan-i arnavud" adiyle anılan ve bin 
sekiz yüz yetmiş sekiz senesinde l stanbul'da basılmış tır . Bu mevlud 

üleyman Çelebi ' nin adaptasyonudur. l kincisi ise V ulçitirıli Tahir Popo
va tarafından yazılan ve " Menzumctu' l-mevlud fi efdali 'l -ıncvcud bili
sani -1 arnavud" adlı mevllıddur. Bu mcvlud Süleyman Çelebi mevlıldu

nun tcrciimesidir. İkisi de Mesnevi tarzında ve remcl veznindc olup ay
nen Süleyman Çelebi mcvllıdu gibi yazılnıı~ lır.10 Müdlifler mevludlerde 
aruz vezoinin kullanılışında ne dereceye kadar muvaffak olduklarını 

bclirtnıl'k maksadiyle aşağıda Tiirkçc aslı ve onun da Amavulça lcr
ciimcsinden iki şer ınısra vcrmckteyiz : 

Türkçesi : Allalı adın zi.krcdelim evvela 
Vacih oldur cümle i şte her kula. 

Arnavutçası: Allah emnio ta purmcndim daima 
Me ııi s puııcn mc to xhith kush borxh c ka. 

Yukarıda adı geçen Ulçincli Hafız Ali'nin "Huda rabbim" adlı 

tercümesi ayru tarzda yapılmıştu. 

Bu edebiyatın önemli simalanndan biri olarak bin dokuz yüz sekiz 
yılında Manastır müf1:üsü bulunan Kalkandelenli Recep Cudi Vokayı 
zikrctmcliyiz. O, Arap harfleriyle Arnavutça birkaç eser yazmıştır. 

Bunlardan üçü yani "Mendimc" (Fikirler), "Eiifbaja shaip" (Arnavut al
fabcsi) ve "Arnavutça mufassal ilmi-hal" adianndaki eserler elimize geç
miştir. Zamamu tanınmış "Beyanü'l-hakk" Türk dergisinde bu yazarın 
Türkçe yazılmış mekalelcrine de rastlanılma ktadır. Voka Arap alfabesinin 

• Hasan Zuko Kamlıeri hakimıda dabıı geniş bilgi içiu b k.: O. Myderizi, Ilasan 
:/._yh-o Kllnıberi, Buletini Shk. Sboq. r. l Tirane 1955. 

10 Oııba geniş bilgi için bk. Hasım Kalesi, Mevludi kod Arbllnasll, Zbornik Filo
zof,kog fakulteta, knjigıı IV-2, Beograd 1950. 
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Arnavut sesli ve sess iz harf si s tC"ınine tamamen uyrrıatlığını gorunce 
hıınlara özel işaretler ilave ederek bazı Arap harflerini de def;iştirıniştir. 
Şöyle ki Arap alfabesine istinad~n yeni hir nevi Arnavut alfabesi mey
dana ge tirmiş ve bunu da yayımlaııuştır. Bu yeru alfabedc c, c, gj, ll, 
nj, o, rr, y, ,.._ i~aretleri bulunmaktadır. Voka'nin bu alfabesi Arnavutçaya 
uygun olmasına rağmen tatbik sahas ı bu lama~, çünkü bin dokuz yiiz 
sekiz senesinde, yani bunun icadından iki s~nc evvel Manastır kongre
si nde Arnavut ıniinevvcrlcri Latin alfabesini kabul ctmişlerdir.u 

IIalk ~dehiyatımlaki Türk tesirlerini incelemek bilhassa cnteresan
dır. Buna halk ~iirleriyle lıaşlıyahm. İlk önce bazı şahıslar ve olaylarla 
ilgili lmlunan v~ konusunu tarihten alan şiirleri ele alıyoruz. Arnavut 
halk şiirindP terennüm ~dilen en eski tarih motifini "Kosova savaşı." 
yahut Sultan Murat teşkil etmektedir. Bu şiirde Sultan Murat ve Türk
Iı-r idealize edilmişlerdir. Şiir Çar Lazar'ın kötii, Sultan Murad'ın ise 
iyi bir~r rüya görmeleriyle başlamaktadır. Bu şiire göre Murat besınele 
çckc·n•k iki re kat namaz kılmen lstaıılıııl denizi açılmış 'c o da karşıya 
gt·çıniştir. İlk öne.- Sc·lanik'i savaşsız alır c· adil bir idare kurar. Arnavut 
lwlk ~ııiri Tiirk idari adal~tini lıclirtuwk maksadiyle şiirine şöyl e devam 
~ı m~ktcdir : 

Sultan Mıırat F .. rizovik 'e gelince iiç saat savaşmış fakat iiç adım 
hi!~ ileriye gitletn\'llliş. Üç giin savaş edip yeniden iiç adım bile gidcme
mi~. Bunun üzerine askere tellal salıınş ve onların arasında kimin hara
ma d uzatt.ığıııı sordurmuş. Genç bir asker Padişalun huzunına çıkıp 
Üsküp ' te halıçenin birinden bir elma ile bir soğan aldığını itiraf etmiştir. 
Sultan ckrhal bahçe s:ıbibine hiiyiik bir miktar altın verilmesini emretmiş, 
fakat bahçıvan bu mdıla~ı almayı reddederek Sultanın kendisini sadr
azam tayin etmesini ve kör kızını da bahçesinden elma ile soğan 
çalan askerin almasını tcklif etmiştir. ultan buna ancak bahçıvanla 
kızı n m :ıhd('st alarak Kelime-i şchadct getirmeleri şartiyle rıza gös
terccc~iııi bildirmiş ı ir. Sultanın emri ni yerine getirdikten sonra babçı
vanın kör kızı melek misali bir güzelliğe kavuşarak iki gözü de birden 
ışığa kavuşmuş. Balı~ıvan da u !ta na baş vczir tayin edilmiştir. O vakit 
Sultan hiçbir güçiiikle karşılaşmadan memleketleri fethe başlamıştır. 
Bu Arnavut şiirine göre savaşın sonunda ultan Murat Şchid edilmiştir. 

ıı Uecep Cudi hakkında dnba geniş bilgi için bk.: Hasııu Kalesi, Arbanasl«ı 

knj izevnosı na arapdkom ulfabeıu. 
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İskender Bey' in bir ı:niill kahraman olarak övüldüğii bundan sonra 
gelen tarih konulu halk şürleri, onun Türklerle mücadelesine hasredil
miştir. 

Arnavutların da iştirak ettiği Türklerin Avusturyalılar, Venedikliler 
ve sair memleketlere karşı yaptıkları savaşları konu olarak i şiiyen özel 
bir şiir grupu vardır. Böylece Budin'in fethi, ve bin yedi y üz on altı 
-bin yedi y iiz on sekiz yılları arasındaki Türk- V en ed ik savaşı , ve eliğer 
savaşlardan bahseden şiiriere rastlanmaktadır. Bu şiirlerden Osmanlı 

imparatorluğu ile Arnavutlar arasıııdaki ınünascbeti tesbit etmek miim
kündiir. Mesela, bu şürlerden birinde vezirin öldürmek i s tediği Mchmcd 
Bey admda biri şöyle demektcdir : 

Arnavutçası: Ç'ka veziri qi m'vret mu e? 
K c m'ka çue e kam nnigue 

ner n ·· Morc i kam shkue 
E me Greket une kam luftuc 
D y tri here un jaın plague 
Me heqiına jam mjckuc 
E ylyfen s'm 'a ka pague. 12 

Türkçesi : Vezir beni niçin öldürtmek istiyor? 
Beni her nerey göııderdiyse hen ona itaat ettim. 
Mora'ya kadar gittim 
Yunanlılara karşı savaştım 

İki-üı; defa yaralandım 
Hekimlerde t edavi gördüm 
O benim ulufemi ödemedi ... 

Buşatlılarla Tepedelenli Ali paşa'qan bahseden tarih konulu halk 
şiirleri de ayrı bir gurup teşkil etmektedir. Tanzimat devriyle ilgili şiir
leri de bu gurupta toplayabiliriz. Bu şiirlerde, Tanzimata, islahatın 

tatbik edi lmesine, merkeziyetçiliğe, nizami asker toplama ve vergi 
ödeme sistemine, ınııhtar idarelerinin ilga edilmesine karşı Arnavutların 

tutumu açıkça aksettirilmektedir. Bütün bu olaylarla bilhassa bin 
sekiz y üz otuz - bin sekiz y üz kırk beş olayları bu şiirlerde tafsilatlı bir 
şekild e nakledilmcktedir. 13 Mesela bu şürlerden birinde olaylara dair 
~u bilgilere rastlanılmaktadır : 

" P. Vinçenc Prenma hi, Ka~;; popullore gegnishte. Sarajevo 19ll, s. 16. 
" Daha geniş bilgi için bk.: Qemal BllXhilıasani, Kryengrilja e 1847-ıes ni poe:in 

ıorıe popullore. eodori Nr. 9, Tirane 1954; Di•a ngjarje ti viieve 1830-1845 c/he u•hıima 
e ıyne ne folkkr, öndoti, r. 9. Tirane 1955. 
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Arnavut~ası: Kurvdcsba krye te ngrini 
Gra c hurra arınC vini 
1 izam Turııi mos ipnil 

Türkçrşi: Ey Kurvckşlilcr, ayaklarının! 

Erkek kadın siHıha sarılın 
Türkiycyc nizaıni askı-r vı-rmeyin! 

İ şkoura şiirlPrindrn birisinde şu kayula ra rastlanılmaktadır: 
Unc haraçin nuk c jap 

· Sa tc balıcm vaj c gjıık. 11 

Bı·n haracı vcrm!"ın 

Gözyaşı w kana bul:ınınayınca. 
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Soıı \"C ı-n hiiyiik halk ~iir grupuna Prizrcn Kongresi nde ccrcyan 
rdı·n olaylar konu te şkil etmekte, bu miinasehetlc lıir geçit halinde 
~eın s i Pa~a, Hafız Paşa , Macar Ali Paşa, Gusinrli Ali Pa~a, Derviş Pa~ıı, 

Vı•ysrl Pa~a vı• sııir zrvat adlarının zikredilıni ş olduğu görülmektedir. 
Lirik halk şiirin(' ;.(dinci' burada doğruılan ılo [,'Ttlya Türk e tkisinden 

balı~edilrl.ıilir , lıillıas ıı lıuna şehir lirik ~iirindc daha ziyade rastlanıl· 
nı a ktatlır . Arnavut şehir lirik ~ üri Türk oriycntal tesiri ııltımla meydana 
gt'lıni ~ , .•• bu n"' i ~ i ir Jı• "Kangct c ashikcvc" (A~ık şiirleri) diye 
aıllandırılmıştır. Bazı şiirlerd e kadın, lıazılarında ise ı•rkck güzclüği 

ideal lıir ~e kilde tasvir edilmi~tir. Bu ~iirlerJcki mı srıılar beyit olarak 
adlıındırılınakta, ~airlen· de beyitçi drııilıncktcclir. Bu h('yitçilerden 
profesyonel uzunlar zuhur ct mi~ 'c lı u şiirlPri kahvelerciP, diiğiinlcrde 
okuınu~lardır. Rıı cins şa irlcrc l ~kodracla Ahcngjij demcktcydiler. Bu 
n('\i şiirden aşa~ıda bazı niimuoelcr veriyoruz: 

. \ s lı : Ashik tu lıana n ' nıırin tand 
uri yt s po m"lcn rahat. 

Tiirkçesi : enin nurıına aşık olclum 
Senin ınırun beni rahatsız ('diyor. 

Di~er lıir kıtaıla ise şöy le denilmektedir : 

Aslı: 

" 1 bideın . 

Asaman moj sy fılxhanP 
Dijc ballin fııkaras 
Kcna ndodhe dynja jallanc 
Çajrc s' i gjindet se~dııs. 15 

15 EnıeötO Koliqi , lnflu en:e oril!fılllli sul/u lrlleratura albane81.l. Orient.e J\i.oderuo, 
Nr. 1 gennain 195-1, s. 31. 
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Türkçesi : Aman fincan gözliim, 
Fakirierin halin bil 
Yalan dünyadayız, 
Scvdanın çaresi yoktur. 

Diğer bir kıta : 

Aslı: • İptida duc me fıUue 
Aman se m ' ka xani: .i ziu marak 

e ın ' a daç ınoj hatrio mue 
Obi tjeter kend mos kqyr aspak.l n 

Türkçesi : İptida başlamak isterim. 
Kara sevdaya lutulclom, aman! 
Benim hatırıını sayarsan 
Oh başkas ını hiç görme! 

Yukarda yazılan şiirlerde bir çok şark motif ,.c sözlt'riuden ba~ka 
şıırkın ruhu da hissedilmektedir. Bu şiirl e r tiirkii halind .- söylcnirkcn 
sazla da rcfakal -dilmektcdir. Uunlanu makamuıda doğıı dizin ve ınel o
disi açıkça hissedilmektcılir. 

Böylece !'izaıni aske~lik sis temine karş ı yazılmış lJir çok lirik şi irl er 

vardır. Bu şiirl e rd e verialaşma ve birkaç y ıl uzayan bir askerlik hiz
metine gitmeden dolayı doğan hasret üziintüleri t erennüm edilmektedir. 

Bu arada büyük sayıda ilfıbil cri d<• zikrNmek l iizınıd ır. Bunlar 
Arnavutça olarak şeyhler tarafından yazılmış olup suunı lı n lk arasında 
yayılmıştır . 

Kadınların oknduklan halk şürlerinde bu doğu e tkileri çok daha 
azdır, çiiı~ü ka dm o devri n cemiyet hayatından çok daha uzak kalıru~ Lır. 
Meşhur "Mııyo ve Halil" kabramanlık destamnda hN ne kadar t'sas 
molifi Türk, yani miislüınan komutanlarnun Hıristiyan kırallarına karşı 

kahramanca sava~malıırı olayı Leşkil etmekte iscdc, yine buradaki Türk 
etkisi nispeten azdır. 

' esir halindeki halk edebiyatma yani halk hikayelcri , atasözlcri, 
fıkraları, tekerlenıelcri vesair ye gelince bn Türk- Doğu ct ki tii df> balıu
s u" burada geçen sözlerele ayıu derecede çoktur. 

Bunlardan bir kısmında kadılar bahis konusu edilmekte ve onlardan 
tt· ııkidi bir şekilde balı edilmektedir. Uir kısım fıkralar da ise, kadı

ların tıpkı Nasreddi n Hoca ~gibi nasıl aldııtıJınakta oldukları tasvi r 
tdilınekteclir. 

" Pjctcr Dungu, Lyra slıqipıare. Kange popullore te mblcdhunıı nen kujdesin e 
Hadiu Tirruıf . 
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Diğer çok önemli bir grupu da a reddin Hoca'yı baş kahraman 
rolünde göstermektedir. Bu Halk filozof ve hicivcisi şüphesiz Arnavut 
halk cdcbiyatınm en tanınmış şahsiyetidir. Bundan bir müddet önce 
Priştinede, Kosova'run çok uzak bir bölgesi bulunan Drcnitza halk 
hikayeleri ve fıkralarıııa dair bir kitap yayımlanmıştır. 17 Burada yirmi 
bir adet asrcddin Hoca fıkrası bulunmaktadır. Bu kitapta dikka
timizi çeken bir husus da bu fıkralar arasınd a bazılarının asreddin 
Hoca'ya ait olarak şimdiye kadar yayırolanmış bulunan hiçbir fıkraya 
benzeınemesidir. Diğer taraftan da bazı fıkralar asrcddin Hoca'ya 
ait iken, ArnavutJar arasmda başkalanna atfedilmişlerdir. Diğer taraf
tan Mahmut Yurter'in " asrcddin Hocadan seçme fıkraları" 18 nda 
"Bir imtihan" adını taşıyan bir fıkranm konusu adıgeçen rnavutça 
fıkralar kitabındaki "Kıralla değirmcnci" adlı fıkranın konusunun aynı 
olmakla Leraber burada hiç asreddin Hoca'dan bahscdilmcmcktcdir. 

Diğer bir hikaye grupunda paşalar ve vczirlerdcn hahscdilmektc
<lir. 1ştc lıu kitaptan hazı hikayclerin başlıkları: "Paşa olacağını rüya
sında görPn çocuk", "Akıllı kızla üç vczir", "Kurt paşa", "Arslan paşa 
ve Yakovalı Kanıher Kuka", "Paşa olursun fakat adam olamazsıu", 
"Sinan Çoban ilc kıyafct değiştirmiş olan Sultan" ki lıu Koca Sinan 
Paşa'ya dair hikayedir. 

Dini mahiyette olan hikayeleri de ayrı hir grupta mütallla etmek 
mümkündür. Halk arasııuJa kısa lıikayelı.>re ıncb'clc, uzun olanlara 
da lıikay<· rlrnilnıcktcdir . 

.Bir çok Arnavut atasözleri zannnnca doğrudan doğruya Türkçeden 
Arnavut halk cddıiyatma intikal etmişl erdir. Biiyük yekün tutan 
bu atasözkrindcıı birkaçını aşağıda misal olarak görelim : 

1. Dağ dağa kavuşmaz, insa n insana kavuşur 
Muli ınc mıılin s piqct, njeriu me njcrin piqrt. 

2. 1ki karpuz bir koltuğa sığmaz 
Dy sharqij nuk bahcn nen ııji sjctull. 

3 . İyilik et de denize at 
Balık bilınczse HaL'k bilir. 
Baııc nji te mirc qite ne det 
Po 8. c dijti peshku do ta dije zoti vete. 

'' Anton Çetta, Tregime popullore }. Dr.nicö. Riliudjn, Pd•lıtine !963. 
ıs ı\fabınııt Yilrter, asretıin Hocadan seçmt fıkralar. Varol lllatbaası Istanbul, 

1958, s. 66-67. 
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4. Araba kırılınca yol gösteren çok olur 
Kur thehet kcrri udlıe gjcn lıoll. 

5. Balık baştan kokar 
Pesbku qelbet prej kres. 

Halk arasında bazı atasözleri doğrudan doğruya Türkçe olarak 
geçmektc ve bunların manası herkesee bilinmektedir. Mesela : 

Eski tas - eski hamam. 
Salır-ı seliinıet 

Sanaat-kanaat 
Hane Şam - hane Bagdad 
Selam verdim- bela buldum. 

En son olarak Arnavut artistik edebiyatındaki Türk-Doğu etkilerin
den kısaca bahsetmek gerekmektedir. Burada buna imkan olmadığın
dan geniş tafsilata girişimeksizin yalnız Mi yük Arnavut edibi, ünlü alinı 
Şemseddin Sami'nin kardeşi, Arnavut artistik edebiyatının kurucusu 
ve Arnavut renesansının en büyük siması airu Fraşeri'nin eserlerinden 
kısaca söz etmek istiyoruz. 

aim Fraşeri bektaşi tarikatine mensup olup bunun hakkında küçük 
bir kitap bile yazmıştır. Bundan başka "Kerbela" adlı manzum bir 
eserinde Kerbela olaylarını konu olarak almaktadır. Bu eser Fuzuli'nin 
"Hadikatü's-süeda" sından mülhem olarak yazılmıştır. Bu edipten 
"Lulet e veres" (Yaz çiçekleri) adlı bir lirik şiir kitabı bize kadar gel
miştir. Hakikaten bütün bunlar tasavvufi lirik şiirlenlir. "Fyelli" ( ey) 
adlı bir şiiri şöyle başlamaktadır : 

Aslı: Pa degjo fyellin ç'thote 
Tregon mergimet e shkreta 
Qahet nga e zeza bote 
Me fjale te verteta. 

Qe kur se me kaııe ndare 
Nga shoke c nga miqesija 
Gra e hurra kane qare 
Ngn ngashcriınet e mija. 

Kraherore e kam sbpuar 
E kam bere vrima vrima 
Dhe kam qare c kam renkuar 
Me mijra psberetima. ıe 

11 Naiın Fmsheri, Lııleı e veres, botim i katert, Tirane 1933, p. 29. 
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Türkçesi : ey'in neler hikaye ettiklerini dinle. 
Zalim gurbeti terennüm eder 
Ve kalbden gelen sızlamşlarla 
Bu dünyanın acılanndan şikayet eder. 

Dost ve kardeşlerimden 
Beni ayırdıklımndan beri 
Benim keder ve ıstıraplarıma 
Erkek kadın hep ağladı. 

Kalbirn kederden pnrça parça oldu 
Yaralada doldu 
Ağiadım ve inledim 
Binbir defa ah ettim. 
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aim'iu hu mısraları Mevlana ınesnevisinin başlangıç mısralanna 
benzemektedir. Bunu Asaf Halü Çelebi'nin Mevlana'run Türkçe ter
cümesinden iziiyelim : 

"Nayi.n ayrılıklardan na;,ıl ııikayet edeler neler lıikaye ettiğini 

dinle: 
"Beni kamışlıktım ayırdıkları11dan beri fcryadımdan erkek kadın 

ağlamağa başladı". 

"İştiyak tfcrdim anlata bilmem içün parça olmu~ yürek isterim". 

Aslından uzak ikalan vuslııt zamaıunı tekrar arar. "Ben her cemi
yetıc ağladım, halleri iyi veya f<'na olanlarla arkadaş oldum". 

Naim'in bu ~ürlerini okıırk~u Muhjiddin Arabi, yahut Celaluddin 
Rumi'nin tasııvvuf eserlerini ol..-ııyorınuş intibaı uyanmaktadı:r. Onun 
şu birkaç kıtası buna iyi bir misal teşkil etmektedir. Mesela "Pcren
dija" (Allah) adlı ~iiri şöyle başlamaktadır. 

Aslı: Ç'sheh eshte Zot'i verıete 
Ç'degjon i!shtil zer i tia 
Gjith ç'ka c s 'ka ne jete 
Eshte vete Perendia. 20 

Türkçesi : Gördüklerio brr şey hakiki Allah'tır 
İşittiğin her şey onun sesidir. 
Hayatta bulunan ve bulunmayan her şey 
Hepsi hakiki Allah'tu. 

~o lbid ~. 53. 
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aim Fra~l'ri"nin ~iirlerinin geniş şekilde bir tahlili bize çok önemli 
meselderi aydınlatacağındao hiç şüphe edilmemelidir. Fakat bunu 
başka bir münasehetle ele almak mümkiin olabilir. 

aim'den sonra artistik edcbi)atta doğu etkileri zayıAamışsa da 
şurada Intrada bazı ınotiAere yine de rasllaııılmaktadır. 

Bu kısa tcbliğimizde kastom Arnavut halk ve artistik edebiyatındaki 
Türk, Arap ve Fars sözlerinin tahlili üzerinde durmadık. Yaloız lıatır· 
!atmak isteriz ki bu sözler artistik edebiyatta kaybulmakta ise de halk 
edebiyatında ve halk dilindl' daha bugüne kadar hüyük bir yekun tut· 
makta olduklarından biç ş üphe edilemez. Hatta baZLiarının fikrine göre 
lıu sözler genel konuşma sözlüğünün lwş tl' birini tl'ş kil l'tıncktNlirlcr. 21 

Zanmmca bu fikir hiraz mühalağalıdır. 

Son olarak ~u nctieell'ri ~ıkarmak ıııiiınkiiııdiir : 

Birkaç yiiz)ıl lıoyunca çok kunetli Tiirk-Arna>ııt kiiltür ıniiııa>t·· 
lıctlcrinin gdişıni~ lıulunduğuna şa hit olnıaktayız. 

Bütün Arııa' ut alhaıniado cdclıiyatı Türk, Farh etkileri altınıla 
gcli~rui~lir. 

Arnavut. lııılk l'dl'biyatındaki tarih ıııolilli ~i irl.-rin çoğu Tiirklı-rlc 

ilgilidir. 

Bütün ~c lıir lirik yahut ı·rotik ",iiri doğruılan doğruya Tiirk-Doğu 
l'tkiRi altınıla gcli~ıni~tir. 

Şehirlerde olalıa çok, köylı•nlc daha az: erkek halk ~iirlcrindl' rlalıa 
çok, kadınların ~ii rindc i e daha az Türk etkisine rastlamlmaktatlır. 

Arnavut fıkralarında ~asrcddiıı 1 loca en önemli ~ahRiyc tdir . 1 !atta 
Arnavutlar onu kl'ndilcrintlen oayırıaktadırlar. 

Arnavut halk hikayelerinin bir çok motifleri Türk-Do~u a;ı llıdır. 

Artisti k ı·deiJiyatta kuvvetli Tiirk-Doğtı etkisi m<'' cut ikı·n son 
zamanlarda bunlar hcınrn hemen kaylıolmu~tur. 

En son olarak denildıilir l<i lıu Tiirk-Arııavut kültür ıniina sclwtlo•ri
nin incrlcnınl' i hfıh1 ha~laugıç safhaRında hulunmaktadır. 

u Bk. Ettore Ro.,si, 'aggio sul dominio turro e l'introfu=iont' del/' iJlam in Albcwin. 
Albnnia, Anno ll 1. Fascicolo lV, Diccrobre 1942, s. 14. 



ANADOLU'DA XIII. YÜZYIL . RÜ LERİ DEN 

YENİ BİR ESER 

HAsinE MAzıocLu 

Bu ),ildiri ilc tanıtacağım eşer lıııwd Fakilı'in bu güne kadar 
lıilinmiyeu lıir •·scridir. Bilintli~i iiz('re Ahmed Fakilı'inCami'u 'ıı·ne:air'

de bulunan 83 bcyitli Ça.rlı-rıame's i 1 hu güne kadar elde bulunan tck 

ı ·scri idi . Bu yeni c~crin lıqit sayısı Çar/ı-ııomt''den daha çok olduğu gibi 
konu hakımından da ilgi Ç<'kiridir. Yazma, Briti ~ h Musı·um'da Or. 9847 
mımarada lınlunmaktaılır. Kitahın adı " Kitci/111 Evscifı MPsciridi'ş-Şrr~f'e" 
dir. 

Yazmanın niıı>li [6: 

Yüz ölçiirnii: 175 ının. X 135 mm. 
\azı ölçümü : HO nı ın. X 95 nı m . 
Cild: Ciltl~iz kfığıı kaplı. 

) apı·ak 'ay ıs ı: 2 1. 

Satır "'Yı": 13 ~ifı sii lıın 

Ka~ı ı : Sarı kalın i\lıfıdi. 

\azı: 1-lun•keli ıı.-şi lı. 

Ba~lıklar : Kıruıızı . 

Yazanı : ) uk. 
Yazılı~ tarihi:\ ok. 

Ha~ ı : 

Sonu 

llııdii' erulii ~likiir ol~uıı ı apuiia 
Ki nin el dııt.ını ~a nı varaın kapıtiia 

Diyı•liiın bu söze clı·n.l ile iiınlıı 

Agışnii yii gı yiis ı·'l-mıı s tagısln 

1 Ahıned Fakih ilc Çut/ı-tıcmıe\ini ilk olnro.k tanıt ım Prof. Fuat Köptülii olmuş
ı ur. Köpri.ilii'niin Ça rh-nume'yi tarutun ve metni içine a)an başhen yaY.tLın ~onlardır: 
Anatolische Dirht rr in dcr Seldsclıukcnzdt 11, Ahınrd Fuqih; KC•A . 1926, 20 • 38; 
.\lımeıl Fakih w Çarh-nıuncsi, Tiirl.. Yurdu. IV, 1926. 286·295. Çarh-name metııi
niıı tiinıiiniin dil bakınıdan du işleuıniş olor~ık yayımı: Prof. Dr. Mecdut A1ansuroğ· 
hı, Alımed F'ukilı. Çarlı-nauıc , Istanbul tl'niversite~i Edebiyat Faktiltesi Yayınları, 
1956. 
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Rutuhetlf'n kimi yapraklarm sol alt kö~cle ri silinmiştir . Btı yüzden 
I b, 2a, 9a da okunamıyan yerler vardır. Yazınanın içerisinde iki kitap 
bulunmaktadır. llki Fakih' iu Pseridir. lkin cisi değişik kağıda değişik 
yaz\ ile yazılmış "Ki tah u Bcyti'l· Makdis Vc' l- Halfl" adında daha son· 
raya ait bir eserdir. 

Ynzmaıun <·skil i ği ve iınla öz<'llii(i : Yazınanııı kağıdından ve yazıSHl· 

dan, vokabülcr ve imlasından eski Lir .. ı yazınası olduğu anlaşılmak

tadır. Dil ve imHI özeUikleri bakımından en geç V. yüzyıl başlarında 
yazılmı ş olmalıd ır. Dili Eski Osınanlıca'nın hiitiiıı özellik irrini taşımak · 

İmlada sesli harfierin yazılmarıp harckc ilc göstcrilıncsi, arapça ve 
farsça iınJa etkilerini ta şıyan yazılışlann bulunması yazmanın cskilif,rini 
açıkça ortaya koymaktadır. Yazmanın cs kili ğini gösteren bir kaç örnek: 

IJ)'\.J)' = karanu (78), ı IJ)'~ = yan u (78) i.> .J .. .> = demii ni en (208), 

i~.r" = suyııulan (279), 0l~l;. = ~a ciiık (104), i:--1 = ümid (HIO), 

~y>· - hod (325), \' '1 = ola (2), 0~ çok (12), 0~ - yok (13), c'ı 
J J 

= iiç (39) , \...Ll-! = yolda (81), ~ = çiinki (81), ~..L!...&.l...., sagı~da 
J ~ 

(lJO), ...:.....,.. \ = iis l i (121) v.b. 

Yazınada yer yer imla bozuklukları vı- imla ikilikleri d<' vardır. 

Başka yazmalard a da sık sık görülebilen bu ikilikierin çoğu vezin y üzlin
den yapılmaktadır. Arapça ve farsça kelimelerin hem doğru imialariyle 
hem de yanlış im la ilc yazıldıkları olmuştur. Bu ikilikierin nedeni yukarı· 
da da belirttildiği gibi vezin yiizündt'n olduğu gibi yazanın bilgisizli~i 
veya dikkatsizliğinden de ileri gelmektedir. Çünkli Hzin zorunluğu 

bulunmadan .Fııkih ( o~...it) ve Hak (J~) yazıldı!;., da olmuştur. 

Tiirkçc k('limelerdeki imla ikiliklerinl' gdince bunlar içiıı de hir kaç 
örnek verelim. Şöyle ki: )J-> = dirler (130), )~-> = didiler (139), 

J 

J..l;S-J.b = ~o!;rupdur (133}, ve ı.i· _JJ.i..> = doğdugı (134) , ı.>->.).> = durdı 
} • J • - J 

(13, 213) ve.)~) .> = durubdur (90) ile J->)J.b = t.urduk (300), ) ..Li_) 1 
J 

= uvakdur (34, 59) il!' 0-~~J~ \ = ı vacuk (86}, ~->.Jf = giri (139) ilc 

J.!.) = karşu (149), '-:"'_.Jf-~ = çagırıb (13) ve '-:--~ = gclib (130) 

yanında '-:"' J~Jj = koyııb (236) ve SJ...LlS' = geldügi (299), J~ J~ 

1 Parentez içincieki say ı]ar eserin beyit numorulorıdır. 
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geçübdür (239), 0.J::ı 1 = idüben (188) yazılışları bu ikiliklerini gös

teren örneklerdir. Bu çeşit imla. ikilikleri başka yazmalarda da buluruz. 
Bu yüzdendir ki Türkçenin tarihi font>tiğinin dt>ğişme evrelerini kesin 
olarak tesbil etmek güçleşmektcdir. 

E serin Ahmed Fakılı'ın olduğu yönüne gelince, yukarıda da bclir
tihliği gibi dil ve imla özellikleri bakımından yazmanın eskiliği açıkça 
görülmektedir. Metinde şairin adı üç yerde Ahmed, iki yerde de Fakih 
olarak geçer : 

Salavat vir Resı1lullalıa Alırord 

U zatma kasr eyle sen divaru (37. bcyit) 

Tavaf yiri~ol milin içi yüzidür 
Bu buL söz ki didüm Alımed sözidür (106. bcyit) 

Zira anda yatur dostı Muhammed 
Temiinı it sözini bunda sen Alımed (298. bcyi t) 

Miskin Fakılı ne söylesün fazlm nice şerh eylesün (313. beyit 
Imdi Fakılı sen bum mcdh idcsün dün ü gün (320. beyit) 

Çarlı-rıanıP'niu içerisinde ~a irin adJ geçmez. Yalnız Cami 'u'rı-rıezair'
dcki manzum cnin başında "Çarh-namc-i Ahmed Fakih Der BI-Vefii-yi 
Rüzgar" başlığı yazılıdır. Bu eserde de dil özellikleri, vokabülcr ve an
latım Çarh-ııanıe'nin tıpkısıdır . Hoca Fakih her iki eserini de aynı veziude 
yazmıştır. Çarlı-ııame ilc olan bu benzerliği belirtmek için birkaç örnek 
verelim : 

Anuii. içün bu gökler oldı sayvan 
Ki arş gölge~i ola saii.a soyvan 

(Çarh. 80) 
(yeni eser, 20). 

Ki saii.a yari kıla Hayy ü Sühhan (Çarh. 55) 
Dirüro cl-hamdii lil'lah Hayy ü Sübhan (yeni eser, 76) 

Hünerün var ise gel uşda meydan 
Hüncr eblinden isen uşda meydan 

Ki her birisi dür ola ya mercan 
Ki olur katresi dürr ilc mercan 

Anun kim sana niizırdur Yaradan 
Kimi haccun kabul itsün Yaradan 

(Çarh. 7) 
(yeni eser, 82.) 

(Çarh. 8) 
(yeni e cr, 84) 

(Çarlı. 25) 
(yeni eser, 314) 
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Son ıı ç ı bir gı·zirı kılurclı cfgiirı 

Son uç ı Mısra sultan olm ı ş icli 

Vefa um ma bLL tlünycdrn i hanuın 
Beni maksüduma irgürdi hanuro 

i ~il iıntli bu abviili i kardu ş 
Bu yolda sermaye sağlık i karda ~ 

Segirdühen taviif it düm i kıırda ş 

içün ussuilı dirınezscn sen i can 

Göricek Ka' bcnüü y(iziııi i can 
Kıyas it so: n anı kırk a rşLLn i can 

(Çarh. 45) 
(yeni eser, 55) 

(Çarh. 23) 
/ 

(yeni eser, 78) 

(Çarh. 2) 
(yeni eser, 

( 
(Çarh. 16) 

(yP ni P ·e r, 76) 
( ' 995) 

Çarlı-ncime ilc Kitübıı Evsfijı l\llesüciıli'ş-Şerife arasındaki bu çeş it 

benzeriikiere d a hıı pek çok örnc klı·r verilebilir. 

Konusu : Ahmed Fakih hacca gitti ğinde gördüğü kudsal yer
leri anlatmaktııdır. Bu kııd sal ye rler Han·m-i M('kkc, Harcm-i Medi
rı c, Bı:ytü 'I-Mukaddrs ve Bcy tü ' l-Halil'dir. Ayrı ca Şam 'dan da söz et
mektedir. E s!'rini scyabati s ırasınd a yazmış tır. Gördü ğü ziyaret yer
lerini biitüo ay rıntıları il<' anlatmaya çalışmış, camiierin kaç kapı s ı 

olduğıınıı, kublwlc riııi , direklerini bir bir saymış , enierini ve boylarını 

a rşıolıyarak ya rla adımlıya rak öl çmüştür. Kitabın adı yazınanın ilk 
ya prağında , başlı ğında yazılroış, sonra 21 beyitli bir bir giri ş yapıl

mış tır. Bundan sonra gördüğü yerleri ~ıı ba şlıklar altınd a anla tınış tır : 

Fl Zikri Vasfı Mescidi ' I-Medineti ve Mii Flb ii Min Ziyii riiti (v. 2b) 
Fl Zikri Vasfı Mekketi Şcrrefehu' llahıı Teiila (v. 4b) 
Faslun fT Müııiicii ti (v. 9a) 
Fl Zikri Mesciw 'I-Kııdsi'ş-Şerifc ti Ve Ma Fih ii (lOa) 
Fl Mcdhi 'Adcsi'I-Haln (v. 12b) 
Fl Zikri Şiimi 'l-MıAbiirek (15b) 

Eser bittikten sonra Kııdüsü övcn 4 manzum parça daha eserin 
soouna konmuştur. Yazınada dördüncü ınarızumc yarıın clır . Fakih adı 
bu manzıımelerde geçmektedir. Şair Kudiisii çok beğendi ğini, arkadaş

larından bir bölüğli gittiğ i halde bir bölüğü il c orada iki ay kaldı ğını 
eserin içinde söylemektedir. Şairin orada bulunduğu sırada yazmış 

olduğunu snndığımız bu övgüler eserin soouna eklenmiştir. 



ANADOLU'DA Xlli. YÜZYIL t'HÜNLERl DEN YE~t BIR ESER 79 

Şekil ve vezin özelliği : Eser 339 bcyittir. Soncia bulunan Kudüs 
ıçın yazılmış dört övgü de buna kat1hnca 390 heyiti bulmaktadır. Son 
övgü yazınada hitirilmemiş, yarını bırakılmı ştır . 

Fakih bu l!serini de Çarh·nanıe gibi " mefa'llün ınefa'ilün fa'
ülün" ilc yazmıştır . Şekli mcsnrvidir. Yalnız 30-37 ile 78-85. beyider 
arası gazcl ve kaside kafiyesindedir. " FI Mcdhi 'Adesi Halll" bölü· 
münün başında iki beyit halinde yazılmı ş olan hece vezniyle bir 
dörtlük vardır . Eserin sornındaki Kudüs için yazılmı~ olan dört övgü 
de heee vezniyledir. 

Vezin bakımından bu eserde de Çarh-nanw'dı• olduğu gibi bozuk 
)'l'rler vardır. Bunlardan kimi diizeltilebiliyorsa da düzelti lemiyenler de 
vardır. Bir iki yerde de kafiye bozuktur. İmale Y C zihafiar çokçadır. O 
yüzyıliann bütün eserlerinde bu çrşit vezin kusurları bulunur. Kald1 
ki Ahmet Fakih'in eserleri Anadolu'da yazılmış olan Türkçe eserlerin 
en eskisidir. Fakih' in escrinde göriilen bu iptidaili~rin yanında kolay 
vr güzel söylenmiş heyid er çoktıır . Aniatıını ca nlı ve akıcıclır. Bu 
eser Fakih'in çağının iyi hir şai ri olduğunu daha belirli olarak ortaya 
koymaktadır. O bir yandan 1ran \'debiyatı modellerin<' uygun eserler 
ını:ydaoa geti rirken ötl' yandan da milli zevke ve geleneğe bağlı 

kalmış tır. Bu eser Fakih'in şairli ği nin bu yönünü de ortaya koyan 
Kiıabu Evsafı. Mesacidi'ş·şerife dil ve <'debiyat tarihimiz lıakunından 
XIII. yüzyılın ön('mli bir ürünüdür. 





BULGARİSTAN'DAKİ TÜRK EPİGRAFİ 

ANlTLARI ÜZERİNE NOTLAR 

P. MiYATEV 

Bundan 27 yıl önce Üç üncii Tiirk Dili Kuruilayına iştirak e tme 
~crcfine nail olmuştum. Bugün Onuncu Türk Dili Kmultayımn gös
terdi~ri. lütuf ve iltifat sayesinde .Bulgar İliml er Akademisi mümessili 
sıfatiylP kurultayın çalışmalarına katılına imkanını elde ctmi~ bulu
nuyo rum. 1\iemleketimt•, Bulga r ilınüw 'r lıana gösterilrn bu lütuf
tan dolay ı kalhd cn gel<'n minncttarlı (ı;ıını belirtıneye mü aaıle huyu
nılmas ını ri ca l'tkriın. 

J-li ç ~li phc~iz ki, son otuz y ıl zarfında Tiirk dili ilmi, bUy ük adım
lar a ttı. 1 ~ Lo' bıı ,eheple hi zi ın T ürk dili nıeslektaşlarımıun, dilci , 
tarihçi, e trıograf vr folklorcııların tı· Lkiklı-rind en elde edilen neticeleri 
ca nlı sözlcrk i şi tme şrrc fin c nail olmakla mruınuııiyı• tinı bir kat daha 
artmı~tır. ' i zl c rı • şun u bildirmek isteri m ki , ı,o n yıllarda Bulgaris
tan 'ın lıaz ı lıölgrlcrinue konuşulan Türk uili iizerindı· diyalcktolojik ve 
lcksikolojik etütlrr n ı-şrcdildi. Bu eserler Bulgaris tan Türkçesinin, 
Anadolu IPlıçl'sindı· n ")rı olarak , a na asıtlarını ortaya sürmektedir. 
Bu hal , Tiirk dilciliği ve onun ın ii messill erin i yakından ilgilendirir. 
lloıi hir i ~hirliği v•· t ccrülw l(·aıis i tarih, dilcilik, etnografya ve 
folklur alanıııda iki mcoılt·krt alimleriyle ilmimizrle müsbet neticeler 
d ıle e ı mt"y i sağlamaktan rnaada, lı arı~ ve dostane komşultık ı:nünase

IH"tlo•ri niıı iyil <"ş ın es i yolunda kati bir ga ranti 'c muazzam lıir vasıta 

teş kil edecektir. 

Geçen y ıl , kı sa lıir zaman ıncmleketimizut• lnılunan Tih-k Dil Ku
rumu' ndan Bay Faik R eş it U nat , .c Ankara Üniversitesi Rektöriinün 
Bulga r ilimler Akado•misi Tarih Eııstitiisü'nd<" Bulgar tarihçileri ve 
Sofya Dl'vlPt Ünive rsitesi r<"ktörii ile yapuğı müzakereler de bu ruhta 
ccreyan e tmiş tir . 

Son 20 yıl zarfıııua csa lı bir surette gelişi'li Bulgar ilmi, 1'lirkiyc de 
dahil olmak üzere, komşu Balkan devletlerine büyük önem vermekte 
ve bu mcmleketlcrle d<· vamlı bir i şbirliğinde bulunmayı arzu etmek
tedir. Bir mr mlckcttcn diğer memlckeı e alim yollamak, huna benzer 

Kumlıuy D .• F. 6 
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kongre \'ı; konferansiara Y C her iki tnC111il"ke1. a limlerinin karşılıklı 

olarak tanı ~ maları ile ilgili ilmi kar~ıla~ ınalara i~tirıık elmek, ıliin

yada genel barı ~ın korunmas ı hususunda lıii y iik rol oynıyahilir. 

Benim, sizin bu kongrenize i ş tirak crli şiın , bu işhirli ~iniıı gcr
çı·kl c~ ını·s i uğrunda atılan yı•ni bir adımdır. ZannPtl crim ki, hN iki 
memleket de bunu arzu eder. 

Bnlgar İliml e r Akademisi vı· ıniiıııcssili olarak 
Onuncu Tiirk Dili Kurultayımı Tarih Enstitiisii adına 
)ar, başarılar '" yaralıcı Çalışmalar temcnnj cdPrim. 

i ş tinık e tti ğinl 

kalhd eu sela m-

Bu giri ~ söylcvintlen sonra sizl ere, kongrenin nu•vzııu il e doğru
dan doğruya a l akası olmamasına ra~ın('n, Tiirk ilmi için alaka tı>ş kil 

eJccf•ğini ıımduğunL hil(ürin1j sunacağıın . 

• • • 

Balka n yarıınadasında, Tiirkiyc hariç, 14. a8ırdan lı cri Tiirk dili 
taribine ait birer kaynak teşkil eden yazılı aıulların lwlnndu~u Bul
gari sta n gibi hir ın cmlPkct. hemen he rıı c ıı yoktur. Bu mııı.larm en 
eskil~ri 14. asrın ikinci yarısına a it olmalarına vı~ ne kadar da scyrck 
bulunmalarına rağmen dini veya ıliğer ıniiııdcrecu ttuki bu anıtlar 

bir dil kaynağ ı olarak da nazar-ı itibara alınmalıdır . Bu anıt

larda eski zamanlardaki Osnıanlıca kendi aııa vasıfl:ıriylı·, ı·dc !Ji ifudı', 

kronograın vı: kaligrafi sistemleri ve grafik usulleriyle aksetmektc ve 
bu vasıfl ar bu arutlara sadece bir dil kaynağı değil , aynı zam anda 
geçmiş bir devrin kiiltiir ve tarih anıtları ınabiyetini ıl !' veriyor. 
Tii.rk idaresi altınd a kalmış olan Bul gar topraklarında V() Balkan 
yarımadasında bulunan bu nevi dil anıtlarına karş ı alaka, ılaba geçen 
asrın ikinci yarısının başlarında uyanmış tır. Bu Tiirk mutları , çe
şitli binalarila rastlanan yazıtlar hakkıoda ilk yazı l8S5'tc M. A. 
Kazembek tarafından yazılmıştır. (Obyasnenie vostoçnıl; nadpiscy. 
Rus ilimler Akademisi 'nin Uçcnic Zapiski'sindc, 1855). Bundan 30 
yıl sonra V. D. Smirnov, adpisi, bı vş ı e ııaturet sk.ilJ krepostya}J , nıne 
nabodyaşçilısya v lmp<'r, publiçnoy bibüoteke (Otçet İmp. publiçnoy 
bihlioteke za 1882 godu, Sp b. 1884) adlı bir ınakalı·sindc, l 828- 29 
Rus-Tiirk Harbi'nden sonra Rusya 'ya dii şen birkaç yazılı lcvha neş
rctmiştir. Bunlar aynı zamanda bütün tasvirl<' riyle birlikte Rusça-
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ya da tcrciiıııt• cdilrııi~ tir. Bunlar Vidin ve Vurna kalelerinden alırunı~ 
olup, lll. \ı· 19. yüzyılların ilk yarılarında (1722, 1735, 1838'dc) Hus
ya'ya giiliiriilmü~tiir. Dalıa sonraları bir ~aıııanlar Rusya'ya düııen 

Bulgar topraklarına ait Türk yazılı l,•,· baları A. P. V .. kilov tarafındau 
"Epigrafika 'os toka'' aciiı m('!'m uaıla nl'~rı,dilıni:ıtir. 

Bulgaristan ' da bu nevi dil v~ epigrafi amtlarına ilk olarak önem 
Hren Çı · k tarihçioi Kongtantin .lirc·cı·k' ıir . Konstanıin Jirccck 1883 
y ılında mc · l ckta~ı Ma ri n Drinova, Sofya kili~c 'c camilcrinde dikkate 
dt·ğcr· ~ey ler oldu ~unıı yıız ı yor. Daha sonra 1909 S('ncsindc Jirecek 
IJir Bulgar lanalığına şunları hiJdiriyor: "Balk aıı topraklarında bulunan 
cami, köprü, çeşm!' v. lı. y<'rlcrdı·ıı yazılı le\ baları toplamak çok 
faydalı hir i ş olur. Mesc·lfı, Sı·rcs'tc 1453 yılından levhalar bulundu
ğuıı ıı , hatta 1385 yı lından kalma h ir cami hıılunduğunu hile söyli.i
yorlar.'' Daha so ııraları Jirccck, 1916 yılında Balkan lslavlarının 
11 . yüzyıld an 19. yiizy ıla kadarki laribi lı akkında ) azdığı bir yazı
hinda ~ unları [,:ı)' ı.l l'diyor: "Tırnovo ve S<'rcs·ıı· 14. yüzyılııı so nl arın

ılan kalımı ra ın i, kcn an~aray, çe~ mc, köprii H' diğ('f yrrlrrdc hulu
ııaıı , .c ~ imdiye kadar inc!'lenmiy<'ıı yazılı Türk ]c, ha l arı üzerinde 
~·alı~nıalara ha ~ l anması çok arzu t'ıli lir. " 

Şunu itiraf •• I nırk lil.zıııııJır ki, Bulgar topraklarında lwiuııaıı 

Türk q>igrafik mııılarıyla ~imdi) ı· katlar gayı·t az ın~~~ul olunmuştur. 

Yukarıda adı g•·•;eıı Hus miiı•lliflerinılı·ıı manda , g<'çm i ~tı: yalınnc ı 

a linıil'r ara,;ıııda, Bulgar topraklarında bazı Tiirkçc yazılı levhaları 

ııe~rrdı·n Franz Bııhiıı gcr, Hrrho' rt Duda ,.,. Paul Vittek' in isimlerini de 
kayıktmdiyiz. Me~•·lii, Bahingı·r, Hasko' o (Ha,köy)'daki Eski Cami'in 
B9·1· yılınıl a kurulduğunıı yaz ı yor. Paul Vittek ise Kös tendil yanınd a, 
Sırıınıa üzı·rindrki Kadm l\. öprüsii'niiıı l •ı7l'dc, Şı•ri f Halil Paşa 
n-ya ~ irnrliki Kolao·o vgrat ~dıriııd<'ki Tombul Ca.m i'in giri ş kapısı 

iiz!'ri nd o•k i lo·vhanınl744'teıı ka lma olduğunu kaydcd iyor. Bulgaristan'da 
o~maıı lı ca yazılı l .. d,aları , ilk olarak tf'tkik eden Bulgar alimi 
Sofya dr"lcl ünivers itesi profesörii llıılgar İlimler Akadem isi üyele
rinden 194 7 yılınd a w fat eden Y ortlan 1 vanov 'dur. Mütchassıs olma
masına rağnwn, sadeec T iirkçr konuşma diliııi ve biraz ıla yazılı Os
manJıca)l bil•·ıı Yordan lvaııov, daha bu as rın başlarmda kendisinin 
ı·ski V<' ortaçağ yazılı aıııllarıııa ait rserlrri arasınd a, Bulgaristan 
topraklarırun çe~itli kü~clerintlen topladığı hazı Osmanlı Tiirkçesiyle 
yazı l an anıtları ıwşrı::tıniştir. M<'scla, l vanof 1906 yılında ncşrcttiği 
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"Kuzey Makedonya'' IJa~lıklı kitabında Köstcndil şehri ve civarıııd:ın 
birkaç Türk ı• pigrafik anıtı neşrctmi ~ ve lıö y lecr Bulgaristan'da Türk 
<'pigraf isinin i.lk temel ta ş ını koymuş oldu. Burada Yordan 1\·anov'un 
Osmanlıca Türkçe epigrafisi üzerinde ilk çalış ınalarına değer biçıniyc

crgım. Bu çalı şmaların clwmıniye ti, Türk itlare~ i yıllarında Bulga r 
topraklarının kültür laribi için bu nı· vi anıtların toplanıp incclenırır

s inden ibare tti r. 

Bundan 20 y ıl öncı• Bulgaristan 'da Osmanlı 1\irkçesiy le yazılmı~ 
olan dil arutlarına dair hususi c;a b~malar yoktu. Ça lışma ıleyin c(• ber 
~eydcn önce Inı anıtların kültür \1' ta rih bakımından c heınmi yl' tlrrini 

gözönünde Imiundurmak lazıın ılır . Bunların Lisani ve Pddıi, pakog
rafik ' e grafik hususi} et.leri hakkınd a henüz bir ~''} ılı·nı·mez, hu i'ıik
balc ait bir ın rselı·dir. Bu alanda nıütehassıs olmaması. Osmanlı q•igra
f i s irıd e gerl'k l' n rıı·ticelı·riıı ı·lde e dilııwııırRiniıı hiriıı e i ~e beb idir. Lakin 
rlrrhal ~u nu ila\t' ('((eyirn ki, son yı ll a rda Bulgar ilminin bütiiıı alan
la rda hızla gı· li ~ını·H i } le , gelı·ceği göı<iirıiiııılı• luılumhırarak, hu a l a nıl a 

ıl a ınii s brt lıaşa rıl ar eld e edilıni ~ tir .. uıı iki y ıl zarfında Bulgar İlinı
ler A kadı·ıni s iııin ) urdııniyl.-· ınc mlı · kl'll l' iki he)'t'l mry.-lana g<' lirilrııi ~ 

VI' bu IH' yr ıler l' Türk l'pigrafik a nıtl a rını a ra~ tırına \ C i ncı· l t ııll' ' a
zifes i ve rilmi~ ıir . Bo beyı' tlen · Var~o' a ('ni\ ı· roiLı·• i pro fesiir l eri nıl ı·n 
A. Zııj aı.·zckows ki , omın yarflını cı l ıırı E. Trijat•ki \1 ' :\ . 1\agrudRka'ılaıı 

ma:ıda Bulgar lliııılc r Akademioi ı ar:ıfın ı l aıı ı.l.tı hen i~ Li rak l'ıliyor

duın. Bu incelcmelt'Tio ıll'ticı· l e ri lı ak kıııd a Pruf. Zajııczt·k u\\>ki 'e 
lı e n Fransızca, Bulgarca vı· Poka olarak yazılar ne~ ret mi~ lıolunu~ o
ruz. Bu ) azılar ~i nıdi y•· kadarki lıa ~a rılar 'ı · g ı · l<·e ı·k I~~'" P<'ktiflı-r 

h a kkırıda ın a l iıııı a ı ' r rnı rktcdir . 

Osmanlı idare i zamanından kal mu Bulga ris ıaıı"ıl aki ~azı lı Tiirk 
a hid eleri ııt • lı · rdir ? Bunla r hN ~rydı·n önce giri~ kapıları Üzl'rirır 

veya kale duvarlarına. dini lıinalara , ca mi , ıııt•st; iı. , Liirlw, kiiprii , 'tı a ı 

kulele ri , kcrvanRaray lar, çc~ ım·l e r ' .b. yerlı· re yazılan kvlıa l anlır . 

Bv, Türkler tarafından Balkan ynrıınada~ına gt' tirilı · n H ' Balkanlarda 
Osmanlı idare8ioiıı son y ıllarına kad ar taıhik cılil ı· ıı bir Arap Acı· nı 

gcleneğidir. Bulgaristan topraklarında 1'11 eski cpigraf ik anıtlar din i 
mahiye tte olup camilerde bıılunmaktadır. Yukarda da söyledi ği mi>'. 

gibi , en eski yazıh levha Hasköy'iin E.ki Ca mi 'i nd e bulunmuştur. 

Bu levba 1394 yılınılan kalmadır. Bu arada Filihe' ılrki Cam i-i 
Kc bir \"C)"a Muradjyc camiinin 1423'tl'n kalm a, TırnrJ\ n Ilisar 
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camıının 1435'ten kalma, Karlovo Kur~un camiinin 1485'ten, 
Kös tcndil'deki Incı>li Ahmet camiinin l575 ' tcn kalma yazıdarını 
anabilir, bunlara 15, 16 ve 17. asırdan daha birçok anıtları da ilave 
edebiliriz. Camil<'rdeki daha eskiden kalma yazılı lcvhalann sayısı 

daha fazladır. Bu levhalann bir kısmı binaların muhafaza edildiği 

yerlerdl', bir kısmı Ja Bulgar miizeleriod.e bulunmaktadır. 
Kale duvarlanndaki yazılarm ehcmmiyet i bilhassa büyüktür. 

Böyle yazılar Vidin, Nikopol ( iğbolu ), Varna, Şumnu ve diğer 

Bulgar kasa balanndaki kalelerd•· bulunmaktadır. Yukarıda da söyle
diğim gibi, Vidin "' Varna kalelerinden bazı yazılar daha geçen asrın 
ilk yarılarında Rusya'ya götiirülınüş olup halen Leningrad ve Puşlcin 
~ehirlerind e muhafaza ed ilmektedir. Yukarıda adı geçen Smirnov, 
Bulgar topraklarındaki yazdı levhalar hakkındaki bir yazısında, Bul
gar toprakJanndaki kalelerd en 1877 harbind<!n önce Rusya'ya götürü
ll'n yazılı l l'vhaların, gayet miihim olduklanndan dolayı Atlı beyin 
daha ıniibinı Osmanlı devletlerine hasredilen eserine dahil olunduk
larını kaydetınektrılir. Miicllifin bdirttiğiııe göre, biitün Lu yazılar 
11. Sultan Mahmut, Abdülmeeit ve Abdtilaziz zamanından, sadece 
biri daha !'ski zamarıdaııdır. Zamamuda Rus harbiye bakanlığııun 
t•ınri iiz!'rint· Inı lcvhalar tl'rciiml' edilmiştir. Miindcrecatlan diğer 

hütiiıı levhalar gibi şiir ~eklind e tesbit edilen tarihlerden ibarettir. 
Bunlarda kurulu şun sona <'rdiği tarih hayır sahipleri v. b. 
kayı tlıdır. Bu yaı.ılard aki şiirll'rin çoğu vaktiyle tanınmış şair 

lkhı:l't tarafındaıı yazılmış tır . Bugiin Bulgaristan'da III. Ahmet ile 
II. Mahmut zamanından kalma Vidin ve Niğbohı kalelerinde yazılı 
lcvhalar muhafaza edilmek tedir. iğbolu kalesinden bazı yazılar Sofya 
Miizcsindt' bulunmaktadır. 

Kald!'r<l!'ki yazı lardan claha eski olan çcşm<' yazılarının da 
hiiyiik ~bcmmiyeti vardır. Başta, Köstendil'deki 147l'den kalına 

Kadııı Köpriisii'ııdcki yazıyı , Svilcngrad yanındalci 1529'dan kalma 
M<'riç Köpriisü'nii, Harruanlı Köprüsü' ndeki yazıyı, daha soncalan 
Varna civannda, Ruse (Hu sçuk) ve diğer yerlerde bnhınan yazıları 

hatırlatmak lfızırndır. Bugiin Bulgaristan'da mezar taşlarındalci yazı
lardan sonra çcşme yazıları gelir. Oıılardan eo eskileri 16. asrın son
larına aittir. Mcselıi, Kolıırovgrad'da bir çcşmedeki yazıda 1593 tarihi 
bulunmaktadır. 

Soıı olarak, yukarda adı gcçıniycn başka ııcvi yazılı levhalardan 
bahscdcceğim. Bunlar kapalı çarşılarda, hatıra sütunlarında ve 
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ta~larda lwlunınaktad ır. Bunlar arasında ır. Mahmut'un batıra yazı

ları bilhassa kayda d cğ<:r. ll. Mahmut 1837 Sl'nli'sindc Bulgar toprak
larının Rumeli kıs mınd a devamlı bir gezi yapnıı~tı. İ stanbul'dan 
deniz yolu il" Varna·ya gdmiş ve burada bir hayli zaman kalmıştı. 

Bu ziyaret,. hir hatıra olarak bir şehir çe~nıcs ine 5,33 m yüksckliğind<'. 
3.93 m genişli ğinde, saltanatını ve tlavas ını öv<'n 46 R atırhk bir lcvha 
yazchrılını~ . Bugün bu anıt Bulgaristan 'da ınuhafa7.a edilen en hii
yiik Tlirk epigrafi anıtıdır. Su ltan , Varııa'dan Şumnu ' ya, oradan da 
B use'ye ve Tu na yolu ile Sil is tre, Tutrakan w Sviştof (Ziştov i) ' a 
gı•çmişti . Bütiin hu şı·hirlcrdı:- 2.5 ın yliksckliğimlı· hatıra s litunlıın 

dikilmiş. Bunlar ıniindf'n•cat bakımından lu·psi J.irhirinf' benı.emckt<", 

aynı şekild•·, hat ta aynı cl tarafından yazılın ı~ gii tunlardır . Lı·vhadaıı 

göriildii ğün c göre, bu h a tıra s ütunlarının ınli <"llifi l sarizade Musta
fa 'y mı ş. Bunrlan 62-65 sen<' evvel 1. ıılt an Abdii lha mit ?.amanında 
1774'tc yapılan hir çcşme yazı sında adı geçen ınü cllifiıı adı da Mu
h aınmct E sat El Isari ' dir. Göriildüğü gibi, ! ·ari, kalig raf olup yuka
rıda adı geçen I sarizad e Mustafa da onun soyundaodır. Bugün lılitiirı 

hu yazılar, Silistrc ' deki hariç, muhafaza edilmiş tir . Hu s ı· vr Tutra
kan 'dakiler yrrinde, diğrrleri de yerli mlizelerdcdir. 

Buraya kadar zikredilen Türk yaz ılı anıtları, onların kliltiir ve 
tarih kaynağ ı olduklarını killi derccedı · gö• t e rın ektedirln. Bugün 
Türkiye'nin Avrupa vı· Asya kısmında lııılunuıı aıııtlarla I nı anıtlar 

aynı vasıfları t aşımak tadır . Çünkü !.unlar aynı kaynaktan ~t'lı•n 

hir geleneğin meyvaları olup sadece Balkan topraklarına gct iı·ilmi~

tir. Lakin burada bazı farklar da vardır ve bu farklar ye rli ~artlar 

gözöııiind c hulnndurulıusa tamam iy i•· tahildir . .Bu fark 'r hus ıı s iyet

lcre daha i.lcridc t emas cdccl·ğiın. 

Bulgar topraklarındaki hütün ya7.ılı levhalarıu grafiğ i üzcrirıd~ 

durulacak olursa , şunu söylemek lazıındır ki lıu grafik ana ba tlar iyl<' 
Türkiye'nin Avrupa vı: Asya kısmında bulunan anıtların graf i ği oıl cn 

biç de farklı değildir . Lakin burada daha uzak Miisliiman diinya~ında 
istifade edilen ve arşitckt anıtlarında da dekoratif bir eleman olarak 
hizmet gören yaz ı yazma t esirleri yoktur. Burada çeşitli Arap yazıs ı 

nevilerinden istifade edilmemiştir. Doğrudan doğnıya söylenchilir ki, 
burada sadece yerli ustalar tarafından ileri siiriilf'ıı hir taşra kaligrafi 
sanatı hüküm sürmüştür. Levha yazmuda en fazla istifad edilen 
yazı çeşit l eri sülüs, daha eski levhalarda ise miiselsel ve talikle karışık 
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divan) yazısıdır. Bunlar umuıniyet itibariyle Bulgaristan topraklarında 
bulunan yazılı lcvlıalarclaki ya~ı nevilcrclir. Çoğu hallerde yazılar m er
mer taşlar iizerinc kabartma harflerle yazılını~t:Jr. Yassı taş üzerine 
doğrudan doğruya yazılan hallere az rastlanır. Diiz olmıyan taşlar 

üzerine yazılmış yazılara da ras tlanır. Binalarda dini ve clünyevi 
mah.iyct taş ı yan Arap, Aeeın, hatta Tiirk Miisliiman dünyasından o 
giizelim grafiği' Bulgar topraklannda hiç rastlanınamakta veya az 
rastlanmaktadır. Bugiim' kadarki muhafaza edilenden neşet ederek, 
lıuracla grafik dt·ınanlar tkkoratif maksatlar uğrunda kendilerine yol 
yapamamışlardır. Bu bu usta Kuran ' dan alınan ve cami du nrlaruıa 

yazılan baz ı sure•lrr istisna ('dilebilir. Lakin mcrmer üzerine oytılınuş 
yazılı levlıalar yoktur. Bu vaziyct kolayca izah edilebilir. Btılgaris 

lan'ın hiçbir yerinde· biiyük arşitekt binalariyle lıiiyiik kiiltii~r mer
kezleri kurulamnmış ve dekora tif yazı t•l f'nıanlan tatbik edilcmeınişti~. 
Dekoratif elemanlar Şuınnu'daki Halil Paşa camiinde veya Tombul 
Caııı.i'dc, Filibl''dl'ki Canıi-i Kt·bir'de ve Sofya'daki Büyiik Cami'de bile 
göriilmemekt t•dir. Yazılı le' ha lar grafiği sadeec taşra sanatı çerçeve
leri dahilindt• ge lişmi ş vc yerli ustalar yeti şmiş tir. Biz sa dece bu 
ustaların isimlerini IJilın ck l <'yiz . Onlar kendi adlarını daha biiyük 
yazılı levhal ardu, 11 . Sultan Mahmud'un hatıra ll'vhalarında, bazı 

cam i yazılarınd a ' . h. yerl erde• l' bcdilcş tirın.i~ lerdir . Bugün Silistrc'dc 
mevcut olmıyan Bayraklı Cam i yaz ıl a rından. 1822 yılmda uri Dede 
i mi nd e hir ka li grafın daha 'arlığı anlaşılmaktadır. Bu yazı c ı yuka
rıda zikredilen lsar i soy ıı ilt' birlikte mutlaka yerli bir usta idi. 
Bu us taların ııwns ııp oldıı j{u ckolün orijinal olmadığını düşüumek 

de pPk tabiidir. Bu ekolli n kökü Anadolu'da ve daha ötelerde bulu
nan w oradan Balkaniara ge lirilen bir kalig rafi gdenl'ğidir. Bulga
ristan 't' umıııniyetlf• Balkan topraklarıodaki cpigrafi amtlariyle 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki diğer anitlar arasında dik
katli ve tcfcrnıatlı bir ımıkayesc yapılırı.a, dikkate değer ncliccler 
dde ed ilebilir. Büylt- bir incdl'ınenio sadece Türk ilmi için değil, 

bir zamanlar Osmanlı idaresinin hüküm s ürdiiğii bütün Balkan halk
l arı, IJiiı i in Balkan toprakları küllür tarihi için büy iik bir değeri 
vardır . 

Yazılı ı .. vhalano grafiğinele yazıların renklendirilmesi iş i de orijinal 
olmıyaeaklır. ltın , mavi, kırmızı, siyah v. b. renkli harflerle yazılmış 
yazılara haliı rastlanmaktn, hatta bazı yerlerde tamamiyle muhafaza 
edilmektedi r. Bazı yerll'rdc mavi siis içindt' altıni renklcre, kırmızı 
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süs içinde mavi harfiere v. b. rastlanmaktadır. Bunlar yazıcı ustanın 
zevkine göre yapılmı ş tır . Bu gelcnekt('n hazı yazılara rlaha büyük bir 
cheınıniyet vermek maksadiyle istifade edilmektedir. Renkli harflerle 
yazma gel eneğinin mezar taşlarında bugüne kada r muhafaza edil
diğini kaydetmek de l a zımdır . Hatta Tiirkiye'dc Latin harflerinin 
resmen kabulünden sonra bile, ki hıı sistem Bulgaristan ' da yaşıyan 

Türkler tarafından da kabul edilmi ş ti , bazı yerlerde mezar taşlarında 
Arap harflerind en istifade t> dilıniş ve edilm ektedir. Bu mezar taşları 
ckseriyetle maviye veya kınnızıy a, hazarı da yeşil e boyanmaktadır. 

Bu geleneğin de çoktan kaybolan diğer gd eneklerle birlikte tloğu k a
rakteri taşıtlığ ı ve Bulgar toprakların a doğud a n getirildiği açıktır. 

Os manlı idaresi za manından Bulgar toprakl arıoda k alan epigrafi 
anıtlarına şimdiye kadar daha fazla hircr kültür w ta rih kaynağı 

olarak d eğer verilmi ş tir . Bu anıtların dil , paleografi ve edebiyat 
bakımlarınd an arz ettikleri önem de az değildir. Buntlan dolayı da 
g('leeekte bu anıtlara daha lıiiy iik önem vermek ve Türkiyf' toprak
larında bulunan aıııtlarla hirliktc mnkay('seli bir dil ve edebiyat 
t eLkikinden geçirmek lazımdır. 

Bulgar toprakl a rında bulunan anıtların dili , Arap ve Aeem 
kelimeleriyle dolu , gcni ~ halk kitleleri t arafından anla~ılmıyan , hatta 
bazı okumuşlar tarafından bil•• zor anlaşılan r~smi OsmanL Tiirk
çesidir. Lakin daha küçiik kuruluşlıırda , çeşmelcrd (' fıdi <lill ı: yazıl

mış yazılara da rastl a nmaktadır. Arap vt' Aeenı keliınd• · ri yl c dolu 
yazılara çeşm elerd e, mesçitlcrde, t iirhc ve t ckkclerde daha sık rast
lanmaktadır. Bunlann çoğu formiiiden veya Kuran 'dan alın an çeş itli 

surelerden ibare ttir. Harfleri yazarken ustalar noktalama i şare tlerind c, 

üstün , esre ve ötrelerde bazı hatalar da yapmışlardır . Hatta bazı 

harfter bile yanlış yazılmıştır. Sin ye rine sad, nun yerine kaf v. b . 
Bundan başka, bir zamanki dile mahsus olan hal ve fiil şekill erinde de 
hatalar yapılmıştır. Yazılar biitiin Tiirk cpigrafi anıtlarında olduğu 

gibi bir, iki, üç veya dört kıtahdır. Çoğunlukla kıtal ar kafiyeliclir. 
Bilhassa bazı şahıs veya hadiseler hakkında yazılan ırı c thiyelcrde ve 
hiitiin hatıra s iitunlarınd a mısrıılar kafiyclidir. 

Bulgar topraklanndaki yazılı levhııların miindereeatı çeş itlidir. 

Bunlarda ilk önce kuruculuk hakkında objektif deliller verilmekte, 
bundan sonra hayır sahipleri m ethedilmektc ve bu ye rlerde harfler 
büyük ve süslü yazılmakta, Arap ve Acem şiirinden alınma şiirler ve 
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eski mitoloji ve tarihten, şairane fikirler söylenmektedir. Büyük İsken
der, Dara, Aristo ve diğer tanınmış şahısların isimlı•rinc gayet sık rast
lanmakta, kuruculukla ilgili bazı iyi davalarda, hayırlarda istifade edil
mektedir. Bazı hallerde iki dilde (mesela, Türkçe- Ermeni ce veya 
Türkçe- Bulgarca) yazılmış levhalara rastlanmaktadır. Bunlar hayır 

sahiplerinin her iki milletten olduğu zamanlar yazılmışlır. Böyle yazılar 
bazı çeşmelerdc ve içtimal yapılarda hala muhafaza edilmekte ve bun
lar usta yazıcılar tarafından veya doğrudan doğruya hayır sahipleri 
Bulgar ve Ermeniler tarafından yazı lmıştır . Bu, Arap ya~~:ısmı iyice 
tanımııınalarından, bazı harflı·riıı yanlış kullanılmasından anlaşıl

maktadn. 

Yukardaki kayıtlar, kısa da olsa, Bulgar topraklarındaki Türk 
l'pigrafi amtlariy lc ilgili yeter derı•cı·dc bilgi vernıiye kafidir. Bun
lara benzer fıbitlcl~r Osmanlı idaresinde bulunan diğer menıleket

lerde de bulunmaktadır. Her halde bunlar Bulgaristan'dakilerden 
az da değildir. Yukanda söylediklerim, Bulgaristan'daki anıtlar 

hakkında Tiirkiyc'dı· mevcut bilgilerden başka söylenmiş yeni bir şey 
yoktur. Burada her şeyden önce, hiç şüphesiz dikkate değer neticeler 
verebilecek haber ve mukayeselcr söz konusu oluyor. Türk ilminin 
lıu nevi yazılı clil anıtlarilla vc rcli ği önem hakkında fazla bir bil
giye sahip değilim. Lllkin kanaatiınc göre, bu arutlar 14. asırdan 19. 
asra kadar Türk dili tarihi için ınühim bir kaynak teşkil etmektedir. 
Türk ıliyalektolojisinc, lcksikolojisinc, leksikografisine ait tetkikler 
"Pigrafik anıtlar cinsinden tarihi kaynaklardaki elilin tetkiki de 
zannıınca gayet faydalı olacaktır. 





ATATÜRK' . N DİL ANLAYlŞI 

MELADAT Özcü 

Sayın Dinlcy;cilerim. 

Otuzbir yıl önceydi : Türk'.i.in varlığ ını, c rkinliğini ve ~geınc ııliğini 

kurtaran Atatürk, bir devlet adamı olarak Türkılili üzerine de eğilmişti. 
Onun bu cf;rili ~inin ilk \'e.rimi 26 E ylül l932'dc yurduıı her ye rinden 
gelmi~ bin kadar dilcinin Dolmababçc Saraymda toplanmas ı oldu. 
Birinci Türk Dil Kurultay ı adiyle Türk Devrim Taribinde yer alan bu 
toplantının Loglin onuncu s uııu ya~ı yo ruz, h (' ın dı- onun 25 . ölüm yd
döniimünde .. 

Türk dilini bu duraklara ge tirmezden önce tatiirk, 9 Ağus tos 

l928'dr, Türk aifaLesini yara ttı. Bu alfabe diliıuize, dünyada lıakkı 

olan yeri verdi. Alfabeye yaraş ır yolda sözlük, gramer, terim yaratma 
i ş in e de cl koydu ; ç alıştı , çalış tırclı. Ama her t iirlii güçlükleri yenen, 
ı · n kı sa yold an en bii y iik haşarılara ulaşan Atatiirk 'c lıu çalışmalar yct
ın e{Li , yctcmPzdi ; çünkii dil devrimine doğru y ürüyen yolun bir kaynağa 
ılayanın as ı gN<' kiyordıı. Bunu o, gördü ve gözlerini oraya çevirdi. 

K<' mli t" li yle kurduğu Türk Tarih Kurumu, çalış malariyle, yeryüzü 
t aribinin ilk kiiltür ı ş ıklarının Orta-Asya'daki Türk anayurdwıu aydın
l a ttığı ve oradan türlü göç yollariyle dünyaımı dört bucağına yayıldığı 
ortaya çıktıktan , ilk toplumsal yaşamalarw, bilginin ve sanatın kaynağı 
hclirdikten sonra, Ata liirk, yeniden dil üzerine döndü ve tarihin verdiği 

aydınlığa göre, yeryüzü dilleri üzerinde Türk dilinin bir kaynak gibi 
gözden gcçirilm cı;ini is tedi . Bunun için de hir y andan , Türkçenin en 
eski varlıklarına dek de rinJ e~ ın c k , ötr yandan da başka dillerin etiıno
lojil erini ara~ tırnı ak gerekiyordu . Amaç, bunlada dilimiz arasında 

tarilıin , hclki de tarihten öncenin karanlıkları içinde unutulmuş olan 
bağları bulm ak oldu . 

Bu yold a çalışmalar, Ata tiirk' ii önce kök araştırmalarına, sonra 
da dil felsefesine götürdü. Araştırınaları ve incelemeleri yalnız ist eklen
dirm cklc di' kalnııyarak, dilimiz üzerinde çalışanların arasına katıldı. 

Burada Prof. Pittard 'ın bir an ısını anmak yerinde olur : 
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"Dil alanınıla lıir kök sorunu ileri siirüldü. Ortaya kai;rıt kalem n 

sözlükler getirildi. Atatürk , Yunancadan türeti lmi ~ olan bu sözcüğün 
üzerinde durarak : 

- Ana kökii arayaccığız , dedi \ C on u lıir başka dile bağlayan daha 
eski etimolojisini aramağa başladı. lhun lıir ça lışmadan sonra da aradığı 
kökü bulunca : 

- Sakarya Mıı/ı.urebesini kazıındığırn dakikadaki sevinci duydum 
dedi." 1 

Bu söz, Atatiirk ' ün yurduıı u sevdiğ i kadar dilini ıle sevdi ğini, 

yurd unu yen idPn ka1.andığı gibi , dilini de yeniden kazanmağa çalış

tığını açıkça gösteriyor. Sözcüğün kükiiııi.in ve kök anlamının dilin 
iizcrinı- bir büyü l'tkisi yap tığını biliyordu. Bunun için i şte bu tiirlli 
araştırmalar sonunda, ddr ettiklcrintlen, savaş alanındaki utkulan 
ölçüsünde evinç duyanlı. A radı ğı sözcük hangi sözcükıli? Getirttiği 

sözlükler hangi sözlü klerdi? Bunlar ünemli değil. Önemli olan, onun 
bu örnek davranı~ı vı• bir dil hiliminiıı , filolojiııin , lcııgiii s ıiğiıı var oldu
ğu na inanı şıydı. Bu inanı şa da onu, böyl e dil oluşumuna değin götiir
müş tii. Büyiik sorunlar iizcrinc cği lm c~ini seven Atatürk , lıunıı da işh·di 
ve sonunda Giineş- Dil Teorisi adını verdii\1 kurama vardı . Bu kuramla. 
dillerin doğuşuyla il gili kuramiara lıir yPnisini daha katmış oldu. Ondan 
sonra da dikkatını ba~ka bir yönl' (,'evird i: Bir çok dillerde e ıimoloji si 

yııpılamıyan, kaynağı bilinmeyen dil öğc l rrin in , acaba toprak altında yer 
ye r bulunan tarih öncesi uygarlık kalıntıları, Ortaasya ıliline doğru 

izlencmcz miydi? En eski uygarlığın Ortaasya'da doğduğıı yolundaki 
kendi savı yeni bir kanıt daha kazanamaz mıydı? Güçlerin taşıdıkları 
uygarlık yapıtiariyle birtakım dil varlıklarını da getirmiş olamazlar 

mıydı? 2 

Bu soruları Atatürk. koruyucu başkanlığını yaptığı ilk üç Kurul
tay' da tartışmalara sunclu : 

Birinci Kurıılıııy : Türk dilinin kendi ulusal gilcii içerisindeki 
gelişmeyi arad.ı, kurduğu Türk Dil Kurumuna çalışına yollarını gösterdi. 

ı Cumhuriyet 3.12.1938 (Bk. K. Arı.hurnu: " Atatürk Anekdotlar- Anılar" A.rLkara 
ı 960, • . 157. 

' Bk. "Dil Devriıni11in 30 Yılı" Türk Dil Kurumu, Tanıtma Yayınları, Dil Konu
ları Dizisi: 2, Ankara 1962, s. 31-32. 
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Ikinci Kurultay : Dilimizin bütün diinya dilll'rinl' anakaynak 
olduğunu ortaya çıkardı ve bu kaynağı hilim dünyaama tanılınağa 

çalı şt ı. Bunun için ele 'Karşılıklar 1 ılavuzu" iizı• rind<' durdu. 

Üçüncü K ıırultay da Tiirkçcniıı başka diller üzerindeki etkis i koııu
ş ıınu işledi. 

Bütün lıu konular, Atatlirk'lin 1931 yılından 1936 y ılına dek, 
du.rup dinlenmek hilmcdcn gece gündüz dil iizcrindcki çabşnıalarının 
sonucu idi. Bu arada da bir soru fısıldanıyordu: Atatürk tlilci midir 
ki dil işlerine böylrsin<" k::ırı ~ ıyordu '? 3 Hayır, Onun geçmişle lı u yolda 
çalışına l arı yok ı u. O, ya lıuzc::ı, herhangi h ir kişi gibi ana dilini scviyordu, 
ama herhangi bir ki~iden iistiin lıir dil anhıyı~ı vardı onda. Bu anlayışın 
kökh'ri tarihte idi , dalları yüks<'k lerc uzanıyor, uçları da geleceği i şaret 

ediyor ve Oııa, dilimizek d ... bir d•·ninıin yapılınas ının gerek li olduğunu 
söylüyordu. Bunun için iş te zamanını lıeklcdi. Zamanı gclinct• de: 
Tarih Kongresinin vardığı sonuçlara ı:ör4', y<'ni tarih çalışma l arının ana 
planı kararla~tıktaıı sorını (ll T<:nıırıuz 1932 gecc~i), bu tarih çok üııeıu
lidir, hir toplanı ı ,ırasındıı koııuklarınıt : 

'Dil iş/erini diişiimm•k :wıwnı da gPlnıiştir. Ne dersiniz?" diye 
'ordu. ı Bu soru, onun, lıir dt•' lt'l a<lamı olarak dilimizle d~ u~ra~acağını 
SÖ) liiyordıı. "•·d,• rı? Kı• ndi .ı;zlı·ri}lı-, çüııkii : 

"Vlkl'.<illi, yiikseı· istikl.ıilini korıww.-ını hi IP n Tiirlr m illeti, dilini 
de _yabancı eliller bo_yuııclurııfiwıılall kurtarma/ıdır." ~ 

A taıiirk ' iin lı u ,(iz ii bugünün ayclınına da dt·~•·rli hir buyruk olarak, 
listünde yüriinın•·si g~"n·kl i yolu güstt'Tmckt~. u yola ı şık tutmaktadır; 

çiinkii artık ı·ı;ki alı~dagt'len biçi m de dü~ün~ın~z olmu~tıır. Türk ulusu, 
duygularını ~ski yabancı kalıplanı dök .. nıez olmuştur . Özgürlüğünü 
içinılı· "czıni~, lıunu dd<' ~lınck için dövüşmü~ n • lıenli6rini bıtlmnştur. 
Bunun için i~L<· di linin d .. heııli~ini lıulması g~r~kiyordu : 

3 Bk. ll. Buyur:" Atııliirk ve Dil Devriıni'' (Dil Oıivıı<ı . T. D. K. Yayını : Aıı.kara 

19>2, •· 26.- A. S. LP\eııd : ·'Atatürk ve Dil Oıiva.ı" Türk Dili, cilt lll , sayı 26. KJısıın 
J 953, •. 62. 

4 H. E. !"nııyduı: "Hi\hrnlar" 2. bıı>kı , Aııkaru 1913, •· 9. 

• S. M. Amıl'm " Türk Dili için" adlı kiıabnıa •uııut, 2.1X.l930. 
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"Tür/c dilinin, kmdi b e n li tf, i ıı e, asluıdaki güzellik ve zenginli
ğine klıvuşması için, biitiin dPvleı ıeşkiUiııını:ın , dikkatli, alcikah olmasını 
isteriz." 0 

Bu, gl'çmi ~ i çok Pti ki olan dilimizin özliiğiinı· ka' tı~ması çalı ş malarının 

ilk olarak bir Ul'vlct yönPLiryicibiııcc {' lı~ alıııışıydı. " Benlik" bütiin 
eözliiklcnlc 'öz varlık' karşılığıdır ',. bireycilik göriişiinc dayanır. 

Li\tinccdc de indiı •iduus = böliinmezlik olrluğıına göre, hizim , insan 
olarak özel lıir hiitiinliiğümiiz olduğu gibi, ulus olarak da hütiin hir 
özdliğiıniz yok olamazdı. Tarih boyunca belli hirtakım durnınlar ya~n 

mış, lwlli alınyazılanndan g .. çmiş Türk ulusunun bir 'öz dili' vnrrlı. 

'Öz Tiirk dili' dryiıni de Atatürk'ün kendisindl'n gelmektedir. 1934 
yılında, Biiyük Millet Mc·cli ~ ini a c;ark(' ıı şöy l e dedi : 

" Tiirk tarihini doğru tem eller iistiitıt' kurnuık, ii: Tiirlr diline drğeri 

olorı genişliği vumeh için camlan çalışılmfıkta olduğıuııı söylemeliyim." 7 

' Öz Tiirk diliııe dPğeri ol(llı geııişliğ i' ,· erthilrıı ck ic;in ek hıı 'üz' kavramı 

iizl'rinılc durmak Ye dilimizi bcr şeyden önce, yalıancı dil fwrıliklcriııılı· n 

kurtarmak bürünmüş oldukları yabancı tiiltt'rin karanlığı içinden onu 
giin ı ~ığına çıkarmak gerekti . Bu da hir dev rim oldu ; çiiııkii o ya bancı 

ı iillcrin ardında, yüzyıllar hoyuııca yabancı ve yalanc ı ta~larla iiriilırıü~ 

yahancı benliklcrin de duvarları dev rildi. Atatürk i ş i cniıne (evoluıiorı) 

bırakamazdı. itckim ' Tanzirnat'dan Im yana dilimiz hir c rimi' ba~
lamı ş tı. Ama lıir türlü kesin hir sonuca varanıadı; çünkü yabancı 

öğeleri içinden atamatlı. Özgürlüğiimüzii alışımızdaıı Inı yana da ya
şantılanmız d e6,.;şmiş ti. Yeni yaşantılar için haliyle daha La~ka biçim
ler arayacak, içinde bulunduğumuz gerçek üzerine lıildikleriınizi, hayal 
ettiklerirnizi ve d eğer vcrmclcrirnizi, kısaca bir dünya v e ha ya t kar~ ısın

daki tutumunıuzu nesnelleştirecektik. Tutumumuz d eğiş tiği için dilimizin 
ele bnna göre değişmesi gerekiyordu; çünkü dil, insanın dii ş iinüş \ ' C du y u
şunun verimidir. Dü ünüş ve duyuş da gene dilin verimi olarak belirir. 
Bir uhısun özelli ğini , onun dili verdiği gihi, bir dilin özl'lliğini de gene 
onun ııitcliği erir. Bu nilPlik de hayatnun temeli olur. Atatürk'ün sözü : 

' 13. M. M. IV. dönem 2. toplanma ydıru açarken (1 Kıısım 1932) "Atatürk'iiu 
Söylev ve Demeçleti" 1 (2. b..,.kı , •· 372). 

' B. M. M. IV. dönem 4. toplaruna yılııu açarken (1 Kasım 193•1), "Atatiirk 'iin 
öylev ve Deıneçleri" (2. ba&kı , s. 402). 
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'Kat'i alcırak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve nıilU 

benlii{i bütün hayatında lırikiın ve escıs kalacaktır.' 8 

Atatürk, ulusal duygu ile dil arasında lıir bağ olıluğııuu, bııuuu da 
çok güçlü bulunduğunu S('zmi~ti ; ulusal duygunun gelişi minde de dilin 
ulusal ve zengin olmasınLll bir rolii oldui\·uuu lıiliyordu. na dilimizin 
zenginliğine inanınıştı o. Yalnız m· 'ar J,.i h unu hilinçlc işlernek gereki
yordu : 

' .\1 illi lıis ile dil arasındaki bağ çok kuvvetliclir. /)ilin ınillı olması 

milli hissin inkişafında başlıca uıiiessirdir; Tiirk dili, dillerin en zengiıı
lerindmdir; yeter ki bu dil, şuurlu işlensiıı.' n 

'Şuurlu' (!Jilinçle) i~len~in sö:tüodcn de, dünyaya kendi arwğımızla, 

öz lwnliğiınizle hir anlam nrrneğt> çalı~mak demek istemiştir ki, bu 
anlauı da ancak ar ı sözciiklrrl~> verilebilir. Dil devrimimizin sözciiklcr
dcn, hatta harflcrd<•ıı başlamasının nedeni bir lıakıına rla bundandır. 
Harf devrimi başarıldıklan sonra sıra dile geldi e Atatürk, bunun 
amueını kı·ndisi siiylefli : 

'Dil devrimi11iıı amacı, Tiirk dilinin kısırlaştın/ması deA il, geııiş
lt'tilmesidir.'ııı 

Bu da yalnız yabancı sözcükleri almakla kalınmıyacağını öylüyordu. 
Yalıancı dillen· bakıldı. Bu dillrrıll' öz VI' çoğunluk hakımından diliıllizlc 

karşılaştırmalar yapıldı ve yalıııııcı dilll'r<lt', bizim diişüucmcdiğimiz, 
<luyamadığırnı>., bill'mcıliğiıniz durum ve kımıldnnışlan veren kaVTamla
rırı bulunduğu göriildli. Runu n için dı: işte şöyle dedi : 

· /:Jaşlm dillerdeki lıer bir söz için m az bir kelime bulma/ı.' ll 

Bulunan yeni sözcükleri de ortaya atmak gerekiyordu; çünkü ulusal 
beğeni, ulusca bcııimscncn hcğrniydi. Kendi sözü : 

• 7.JI.l933 tarihinde Atatürk'ün Anndolu Ajausmn verdiği demeçten. 

' S. M. Arsal'ın "Türk Dili için" adlı kitnbına yazdığı snnut, 2.IX.l930. 

ıo Elya~ısından direktifler. "Atatürk diyor ki" ndlı kitapçıkta basıldı, arlık 

Yayuılnrı, •ayı 89, Ekim 1951, s. 97. 

ıı Elyazısmdıuı direktifler. "Atatürk diyor ki" adlı kitapçıkta basıldı, Varlık 

Yayınları, sayı 89, Ekim 1951, s. 97. 
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'Onları ortay a atmak luz:ımdır. Miltı :evkimiz hangisinden /ınşlarıır 

V P onu kullamrsa, n :aman lugatımıza koyalım.' 12 

Bu yolda Atatürk, kendi de çalışmış ve son yıl söylevlerindc az çok 
bu sözcükleri kullanmıştır. Onun hu denemeleri, öz dilimizin gene 'dev
let di li' olmas ını is tcmcsindendir.13 Bunu, ölümiindcn on gün önce, 
Biiyük Millet MPclisinin beşinci dönı• ın, dördüncü toplantı ytlının açı

lışında okuttuğıı söylı·,'indc şöyle lıclirtmi ~ bulnnuyor : 

'Dil Kurumıı eıı gü:el tiC Jcy izli bir iş nlara k tiirlii ilimiere ait Tiirkçe 
terimleri tesbit etmiş ve bu suretle dilimiz yaba11cı dillerin tesirinden kurtul
ma y olunda ıısaslı adımını atmıştır. - Bu yıl okullcırı.mızda tedrisatın 

Tiirkçe tuinılerle ycızılmış kitaptarla başlamış olmaswı k ii 1 1 ii r hay a
tımız için miihim bir lılidisP olarak kay detmek isterim.' 11 

l~tc Atatürk'ün dt·\ IPI ad arnı olarak dil anlayı~ının köklı· ri huradudır. 
Okullarda öğretiıniıı Tiirkı;ı· terimlcrlc• yazılmış kiıaplarla lı a~lanıış 

olması ve bunu kültür hayatımız için önl'mli hir ohı) diy e• say ıııasındadır. 

llu noktada onun wl anlayı.'i ı kültijr arılay ı~ ına daya nı yor. Da ha 1921 
)· ılında Maarif h.ungrcsini açarkl'n, hu alandaki dilci(in.i ~öy l e açıklamı~lı: 

'ŞimdiyP kadıır takip o/ıman t.ahsil vı• terbiye ımıllerinin milletimizin 
tarihi ı edenniyatındcı en ıniilıim bir iımil olduğıı kcıııaatındayım. Onun 
için bir millt terbiye programından IJlLhsederken ••ski devrin lwmfatırulan 
ve evsafı jiıriyemizlr lıiç de miinase/JPti olmıyan yabancı fikir/erden, şark
ıarı ve garpta.rı gelnı bilcümle tes irlerdı•n tamamen uzak, seci_yei milliye ı•c 

miitenasip bir kiUtiir kıısd<•diyorum.' "' 

Çiinkii: 
•• Dehayı milUmizirı inkişafı tam ı arıca.k böy le bir kiiltiir ile temin 

olunabii'ir. Uialettliy in bir ecnebi kiiltiirii şimdiye k(l,(/ar ırıkip olurıan 

yabancı kiiltiirlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir. Kiiltiir (//ara
seti Jikriye) zemin/e ıniitenasiptir. O zemin, milletirı seciyesidir. , 16 

" AJetinan: "Atatürk lınkkıııda lliilualar \ ' C Belgeler" 1959. •· 213. 
ı a A. DiJaçar: ''Tarih boyunca Devlet Dili olurak Türkçe" 'fijrk Dili. Huzirnu, 

1961. cilt Xl, sayı 117, s. 596. 
u 1 Kasını 1938 "Atnlürk'üıı Söylev ve Dcnıckleri" 1 (2. lıııskı , s. 41 1). 
u ''Atatü.rk'ün Söylev ve Demeçleri" Il, s. L6· 17. 
u ''Atatürk'iin öylev ve Dernekleri·' ll , s. 17. 
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Kültür, Latincl' kök anlamiylc colue = bakmak, işlernek olduğuna 

göre, dil kültürü : dile bakım , ayni zamanda bir cu/tura aninıi = ruh 
bakımıdır; bu hakıının sonunda rrişilen durumdur. Atatürk'e değin de 
erişiimiş bir durıım vardı. Ama bıı durum, bizim arı benliğimizin gelişmiş 
durumu de~ildi . Ouu değiştirme gibi büyük bir sa rsıntıdan dilimiz uzak 
kalanıazdı: çüııkii dilin, kiiltürüıı hütüııiylr s ıkı hir bağlılığı vardır. 

Atatürk, Jm bağlılığı anlamıştı. Kültür nedir, ~ orusu nu kPndisi şöyle 
''~'''aplandırnııştır : 

''Kiiltür, okumak, atılamok, görebilmek, görrbildiğinde" nıiina çıkar
mak, intibah almak, diişiiıımek , zekayı terbiye etmektir.- Yine insan 
merjisiy lr V<' Jiıkat tabiatın ona iltifat edildikçe tiikeıımez yardııııiyle 

yiikseleıı, genişleyeıı itısan zektlsı. lıudıtısuz kavrayış uTlla.mında 'iıısanım' 

rliyr• ıı bir ımsfı. malısus u olur. - 1 nsaıı hareket ve faaliyetin , yani dinu
mizmin ifadesidir. Bu büylP olunca kiiltiir .. iıısaıılık vasfwcla insan 
olabilmek için bir esasi ıuı s urdur."ı 1 

Bu anlayış ta 'itıstııılık' (humanizma) t<·k insanın bağlı olduğu toplum 
i~inde kentli 'öz 'arlığın ı · olduğu gibi, ulusumuzun da insanlık çevre
s inde kc.-ndi içine kapalı hir dünya olan henliğiııi duyup geliştirmesidir. 
Bu da özeirksel değil, tinsel (manevi) hir alanda olur ancak. lşlcnmekle 
meydana ç ıkar. Runu da kısaca şöy le açıklamı ştu : 

''Kiiltiir, ıabiatııı y iiksek feyzleriyle me.mt olmaktır. Bu ifade içinde 
çok şey miindemiçtir. Terrıi:lih, saflık, yükseklik, insanlık v.s. Bunların 
lıepsi insaniıle vasıfları.ııdtındır. lşıe kültür kelimesini mastar şekline 
soktuğumuz :aman. tabiatın insanlara verdiği yiiksek vasıfları, kendi 
çocuklarıııa, lıafidlerillP ve at i s i n e verrııesi demektir." 18 

'Atisiııe' (grleccğinc) inBan dil alanuıda, ölmiyecek, sönmcyecek ne 
verebilir? anat alanında yapıt (eser) değil mi? Yapıt ise kafadan, 
ruhdan yapıcıhk, yaratıcılıktır. Atatürk' ün sözü : 

'' 1 nsanların hayatına faaliyeti ne lı akim olan kuvvet ibda ve icat 
lcabiliJetidir." lll 

" "Atuhirk'iin Söylev ve Demekçlcri " I (2. baskı , s. 359). 

" Afetinaıı: "G. M. Kemal Atalilrk ve Kültür Meseleleri" 1956, Tüxk Tarih 
Kurumu Belletcn, cilt XX. sn yı 80, s. 559. (Ayni yazı: "Atatüxk bakionda Hatıralar 
ve Belgeler" Iş Bankası YayuJarı. Atatürk Serisi 1959, s. 262). 

ıo Afetinan: "Atatürk hakkında Biitıralar ve Belgeler" s. 262. 

Kunılı•y D., F. 7 
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Bu ' kabiliyeıle' (yetenek le) insan, kültürünü alır ve ' erir. Bu alıp verme 
de, insandan insana, en çok tin (ruh) alanında olur. Bu alan ise ed tobiyat 
ve sanatLLT. Türkçemiz gerçi halkımızın düşüncelerini ve duygularını 
veriyordu ama, çok yöresel (mahalli) kalmıştı. Yüksek çevrelerin , aday
Iann dili Osmanlıca, edebiya tı da Divan edebiyalı idi . Bir ulusun ana
dili olarak iki dili , öz edebiyatı olarak da iki cddıiya tı ol amazdı. İkis i 
arasmda bir de ınistik-panthci s t çizgilerle bir d tor v i~ lc r ed ebiyatı duru
yordu. Dilimiz öylesine Arapça ve Acemce ilc karışınış tı ki , Türkçemiz 
bunlara ancak yardımcı olabiliyordu. Başlıbaşın a işleıneğe elveri şli 

göriilmediğ i için de bir türlü gdişemi yordu ; Arap ve Accın öğeleri , 

öyles ine Türkçenin bir niteliği olruuştu . Biz Arapçaya ha tı ülkelerde 
Latinccye v erilen anlamı vcrmi~, okullard a hep bu dili öğre tmiştik. 

Terimlcriınizi Arapçad an almış, Arapçadan çıkartınıştık . Dii şüncclcri

mizi ve \:luyuşlanmızı da hep Arabın ve Acemi n biçimleri içind e veriyor
duk. Böylesine karışık bir dilden öz bir cdr biyat doğamazdı . 'Edebiy at' 
kavramını Atatürk ~öyl e tanımlamıştı : 

•'Söz ve manayı, y an i insan dımağında yer eden her türiii bilgil~ri 

ve insan karakterinin en büy ük duy~alaruıı, bunları dinleyenleri veya 
okuyanları çok allikeılı kılacak surette söylemek ve y azmak sanatı . . " 20 

Burada ' çok al1ikalı kılacak surette söy lemek ve y azmak .<anatı ' ndan 

Atatürk, sana tlı biçim vermcği anlamıştır ; çünkü biçimdir ancak 
geçici olanı yaşatacak , gereken etkiy i yapacak. Bunun için de i ş te her 
şeyden önce, dilimizden bu. yabancılığı gidermek, terkipleri atmak, 
an sözcükler kullanmak gerekti. Bu da, ana dilimizin elden gitmesi 
değil , tersine elden gider gibi olmuş olan ana dilinin yeniden aranması, 

bulunması demekti . Arı sözcüklerlc dilimiz hem geli şecek, h em de zcn
giııleşccek, bilim ve yazın için gereken gereç sağlanacak, hem de deyişimiz 

deği şecek ve yeni deyişimizle yeni edebiyat doğacaktır. 

Atatürk'ün dil anlayışı , edebiyat ve san a t aç ısından bir de bu önemi 
taşır. 

>O Afelinan: .. Atatürk ha kkında Hatıralar ve Belgeler" 1959, s. 272. 



LES TRADUCTIONS TURQUES CHEZ LES 
YOUGOSLAVES 

LJUB INKA RAJKOVIC 

La littcraıurı· turquc cbez !es Yougoslavcs n'cst encorc ni suffi sam
mcnl connue ni bieıı coınprisc du la:rgc public des lecteu:rs. Le develop
pcmeııt rlc la littf.ratu:rc turquc ct certaines de ses c:euvrcs ont ete, Ü 

est vrai, etudiı.<cs rt sont toujours ctudiecs par des experts oricntalistes, 
mais lcurs ctudcs de cc doınaine ne sout pas toujou:rs destinccs au large 
public. Cc·ci a cu pour suitı: la canception cıuc la la litterature tu.rque 
soit moins intercssantc quc des dcux anıres littcratu.res du Moyen 
Orient: littf.raturcs pı•rs•· ct arnbe. ll est vrni quc la litternture turque 
diffl-r,. consid<':rabl c ınc:ııt des litteraturcs occidentales et ceei cree des 
ıJjfficuJt<~R de jugemcnt quant U Sa valeur et quant :ı la place qui Jui 
n·vicnt de droit dans la litt<\ralu:re mondiale. Ccptmdant il est eertnin 
ııu'<•llı' m!-rite lıl'aucoup plus cl'attcntion que ne le penserait u.n lecteur 
uıoyf·n. 

L' influcncı· tur<ıur-islamiquc sur les Yougoslavcs, en tant quıı 

consequerıce de l ' i slamisaıion d'unc partic de nos populntions d ' une 
part , l't le bcsion croissanl de la lillcraturc de traduction, qui a u.ne 
placc inıportanle dans notrc vie eultu.rellc, d 'autre part, indiquent 
qn' u.nc connaissnncc plus approfondie des litteratures et des langues 
cst indispcnsable pour qııc nous puissions comprendre leurs influenccs 
rnutuelles. Evidcıumcnt, il ne pouvait etre question d ' u.ne activite 
uc lraduction serirn sı; avant la crealion des imprimeries, de publieations 
imprimecs ct des pcriodiqucs. 

A In suitc du HnttichCrif de 1830, 'qui a nutorisc le trnvnil de nos 
imprimcrics, In si lunlion gcncralc pou.r le developpement de puhlicntions 
imprinıecs s'csl arnı'lioriee. C'cst alors qu'apparnissent les premiers 
journau.x el revues sur notre tcrritoire, impr1mes en alphnbets eyrülique 
et latin ı. Dans le eadre de notre etudc nous mentionnerons les revues 
parnissan ı sur le territoire de Bosnie et Herzegovine :1 la fin du XIXe 
siedc, soit BOSANSKA VILA, publicntion pou.r les loisira et l'cduca-

ı H. Krei!evljakovic, Panorama rapide du livre croute, Sarajevo 1912 p. 26. 
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tion, paraissant a Sarajrvo de 1885 a 1914 ; NADA, journal de loisirs, 
d 'education et d' arts, paraissant a Sarajevo de 1895- 1903; BEHAR, 
journal de loisirs ,.t d'ı'ducation paraissarıt a Sarajt·,·o tl<· 1900 a 1910; 

OVT BEHAR paraisaant a Sarajevo de 1927-1945; GAJH.ET, journal 
de l'association culturellc c t educativc "GaJret" , paraissanı. a arajcvo 
de 1907- 1914 et de 1921 a 1941 ; BISER, publicatiorı pour la ı.lill'usion 

de la culture parmi les Musulnıans, paraissa nt aMostar d., 191 2-1914· 
ct 1918; GLASNIK JS LAMSKE VJERSKE ZAJEDN IC E, paraissa nt 
a Belgradı· et il Sarajcvo d~ 1933-1945. 

Lcs publica tions sus-mentionnce on l ı' tt' rlı·s tiııfcs ını Iceleur mu
yen et leur cad rl' ı'tait au dı'hııl trf-s larg<>. Ell!'s rı'ıınissa iı· nt toıı s les 
Yougoslan·s sans egartl a kur a ppartcnan cı· rdigieuse, traitai c ııı ı.lo·s 

question litterai rl'S, ap port aicnl du nıatfriı·l po ur l'hude dt• la vi ı· 
populairc, des lraductiurıs des littPr<ıturcH oricntales .-ı ucc idı·nıalf's, 

dive rs articlcs d' autrcs domaiıws ainsi quı· des cu ınples rı·ndus dı·s livrı·s 

ayanl paru a l'cpoquc en Turquic. Ainsi dans ces n·vıırs apparaisscnt 
poıır la premiere fois des lraı.lu ctioııs de la litteraturc lunıue ı·n serbo
croatc. Les plus graııd s mt\ritcs dans c~ domaiıır rcviı• nncnt sa ns aucun 
doute a Savfet-heg Basagic, po ct c et ı'crivain , (Jrcrnicr rrdacıcur rn 
chef de Bchar, aMu 'a Caziın Ca ti c, iı Fe birn Spabo, a Etihem M ulab
die ct aux autres musulınaıı s du typ•· de ıwrsonnalitı.' cu lı ur(') le forını'c 

sous l' influencc auss i hien de la culture orientale qıır de la culture occ i
dentale. Ccrtains parmi ccs collahoratcurs etaie nı crı~a leurs l'UX-mi' ın es 

et lcurs traductioıı s des reuvres lurques sorıl lrcs boııo es, rcproıluisant 

en notrc larıgu e !'esprit ct l' ambiancc de l'original. L' intcrct pour la 
litterature turquc chez nous ne se lirnitait pas aux musulmans yougo
slaves. U ne de nos mcillcurs traductions de l 'epoque a paru justl'ml'nt 
dans une re uc non-mu.sulınan c, dans BOSANSKA VILA. ll s·agit 
du roman Cezıni de amik Kemal dans une traduction de Aleksa 
Popovic dit arajlija, traduct ur aussi de l're uvrı• d'Ahmed Mubtar: 
Feth-i eelil-i Kostanıiniyye. 

C'est a cettc epoque que furent tracees !es bases du devcloppemeot 
e t de la forme tle l'attitude env<>r la litteraturc turquc, pour qu'ellc sc 
rapprocbe de nombereux lecteurs ignorant !es langues orientalcs, car 
avant lcs premieres traductions de la litteraturc turquı:. elle n'e tait 
accessible qu'a un nombre reduits de lccteurs pouvant la lire eıı languc 
originale. 
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D'tıprı\s le noırılırc ı.IP Lraı.luctions la prcmi erc placc est occuppce 
par la prose dı· la litleraturc dı· Tanzimat ct modı·rnc avı>c un peu de 
pof.sie dı· la nıi'ırı<' cpoque. Cc sonLl cs prcıııihı:s ll'U res quc le leeleur 
yougoslavc a r('ncontrO:es dans lco re\ uı•s dcja ını·ntionnees . En plus ele 
cı·s rl'nıı:s ıJiıi puiJiicııl ı.lcs traclucı ions ı.lcs hclll's Ic u res L' cademie 
royalc sı:rfw it Bclgradc avail eıılrepris la puhlication d'reuvri'S tıırques 
imporıantcs pour notrı· histoir<' national<', ainsi quc des fragmcnts des 
Voyages ı.l c Evliya Çelebi se rapportanl i\. la Yougoslavi<', !es Contes de 
ıısrrdclin HMija cl cpıclc1ues contı·s populairı·s. (H esl intı5 rcssant ele 

mnllionnl'f ııuclqııt'H tradııetion s de asrrtldin Hodja et ılr· ses his toires 
drôlı·~.) 

La litıf.ralıırı · "dı• tl i' an'' tıırquc a un ı· place trop ınodcs le ı.laııs 

nos Lraıluction H. Un ı<·l rapporı de la pocsiı· ct de la prosc s'explique 
par l ı· ca rac tı\ re specifique ıle la pocs ie clas~ique turque. En outre 
des diffieulı~H pwpr<·s iı la ı ran spıısition d<• la pofsir , cellc de la 
pol~~i(' tunru•· e:xigf' flı· ('(·u~ qui ı;~y av(•nturerıl de connnitrc non 

s<'ıılrnll'ııı la langıı <' it f'ond ınais aussi le suffismc, l ' Is laın, lıı tradi
ı i un ı • ı ı, . ")'s t ı'nw nı<' l riqtıt' - tri•s diflicile- dr la pocs ie turque. 
Eıanı dunn<' ııııı· ll's poı., tes turcH l-tail'nt dans lcurs cruvres aussi 
.ı, ., moralistt·" l'l de" plıilusopheı;, atin dr rrlicr ı· n 'irtuoses lcs ver doub
lı· s par dı·s rimı·, il s ı·ntraqıicut la clarte de la prns€-e. eci s<>rait un 
argum<·nt pour la ıhı'sı· que la poes iı· I'Sl intraduisihlt-, mais heurcuscment 
"'' n' ,.s t pas 1\ıniqııl' th he c ı grar<' aııx points de Vtı<' contrairı•s on 
r<·ıwuııtn· ~lı ı• ı l ı\ ıks ıraductions de cettP JH>ı'sie. Le docteur Fclıim 
Rarjaktare\ ic a doııııf dans Ic cadrc d<' son article "U nı: poesic turquc 
IJlli f'ait partiı• dı · la litterature nıondiıılr ", ıınc traduction cxcmplaire 
ıle tout<· la Baharia dı· Mesihi, l'n iınitanl k s rimes de l'original 2 • D ' autre 
part la reınarquablP Anthologie de la lyriqııe moneliah· (Zagreh 1956) 
fail<·, avı•c la collalıoration d<' rıoınbrcux ecrivains ft traducteurs, par 
Slavko J azi c et C us tav Krklcc, don m· plus de 1000 reproduction du doma
in c des creations poetiqucs ı.l es ıliver ·es epoqııcs ct el e di verses nations. La 
pof.sic turquı·) t·st rcprı'sr ııtcc par sept poetcs . Cette partic (pagcs 37-42} 
corısac rıle iı la poı-s iı· turquc de lıute par Ic pocmc du cclchre ıuystique 
Junus Emr<· " Gece yarısında ncfis muhasebesi", sui cnl les poemes 
"Onıid ıı perva dinim drğil" ılı· Zija Gökalp, "La mort des dieux" de 
Yashar Nabi, " Rindlcrin hayatı , Rindlerin akşamı ct Rindlcriıı iiliimii" 

• Lctopio (Amıal c•) Matice " pske, ovi Sod 19i;5, <1 . 1, 2 1'· 142. 
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de Yahya Kemal; "Ak ıyordu su" de NazimHikınet Ran; " Ne oldu çocuk
luğuın" de Djevdct Kudret ct on tcrınin!' par Ic poi'me "Dün akşam 

gün batmadan" de Baki Süha Ediboğlu. Tous ces poemes sont traduits 
de l'original var ıtotre ccrivain ı•t journaliste Hifzi Abdurrczak Bjclcvac. 
n n'est pas difficile de rı•ına rqucr que l'epoque de la poesic turqup du 
XIV• au IX·· sii'cle n 'y I.'St pas repn)scntee, malheurcusement, par 
aucun pocmc, de sorte quc la partic consacrcc a la poesie turquc dan 
le cadre de I 'Aııthologic ne peut donncr unc iMe jus tc et d'ensc nıble dı

la poesie turque. Il cst vrai les auteurs de cctte Anthologi<· ont souli!;n ~ 
dans leur introduction qu ' ils oınettron ~ dı•s pof-nıes asocz importants 
faulc de honncs traıluction s . 

Jc nf' lll!'ntionncrai dans le cadre dr cc rapporı qu ' une parıie 

d 'reuvres traduitcs dans l'cspoir cl!' donnce aux audit!'urs urıe idcı•, 

n<· serait -cc <(lı.approxiınıı t iv(', tl<· .. ,. qııi ı' tr tradııit clwz no u~ d .. la 
litte raturc turque. 

Qudq ucı; traduct ioııo iınportantc'' pııhli~''' 

dans la rf'vuc Bo~ANSKA YıLA . 

Halid Zi)"a LTşu kJıJ! iJ : Bouqud fauC (nouvclli") traduil par Uro; S. Hui.i<·iC 1911. 
:'l'urruk Kem al : Diezmija (roıııuu) truduiı par Aleksa .) . l'opovi c·Suraj lij u 1 902·~. 

1 igfır Huıum : Amotır n'lult-rnel e t .l'aiırı c tuujoıır~ (d('ll\. pui'ınri-1) traılnil par 

Mmtufu Kijuzirn J 899. 
Tevfik Fikrt't: Buuddha ct Lt· Soir (dcux. poi'· ııı e .... ) trndııit par Uro::. S. Hıı :i.if'iL 1911. 

dalh Ja r<•vur DA 

Ayişe Hulıhn : A ıın pn! tt~lldnnl e t !\u zira (d<'HX poCrnt•F-) trnduit par Su \ fet Bu;n

gi~. 1895. 
Nanuk Kemal: Cousolatiun (polnue) truduit par afvct B::ıSagi~. 189:). 
Zi ya Paşn: 1 ,' homrnc c t 1-: mondf~ (po Crnc) traduit pu.r af vet Bat;~ i( 1 89.). 

ada p11bliait egaJeınt•nt de lcoıps eli t c ınps flf' ~ dictiom )'Optı· 

lairc · tu res o u de couıt!'S uouvcllcs dans la traduction J 'E dheın 
Muhıbdi<' 

dans la rcvtı«' BEIIAK 

Ahmed Hikmet : AvcnturM d\ıuc rose et Jlluhion ... (dcux nouvf"lle~) tradııit par 
Musa Cazim Cutic, 1910. 

Ahmed Mithat: Les Secret• (romııu) trııduil [>llr Alımed ~eri c. 1902. 
Emi u Bülent Serdoroglu : A uııe femmr (po c mc) traduit par Musa Caziın Ca tic 

1909. 
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Fatime Al iyye Hanim: Cuoversation (roman) trnduit par Dizdar Muhamed Emin 
1905-6. 

et Uudl (roman) traduit par Dizdar Muhamed Emin '1905-6. 
Fuzuli : (illustrunt l*Hudc "'Cbampion detı poetes turcs") Une treutaine de vers 

doubles, traduit par Musa Cazim Catic 1908. 
Halit Ziya Uşaklıgil: Ferdi ct camarades (roman) ıcaduit ı•ar Ahmed Secit. 1904. 
Malunud Ekrem Hccaiznde : Du cycle •·Nijat Ekrem" (po Crnc) traduit par 

lifusa Cazim Cat ic 1908. 
Makbule Leman: A ma rooc fanee (pocme) traduit par ~hı.a Coziın Cati~. Il est 

reveııu il lu rai•on (nouvelle) traduit par Dzemnlbeg Kapetanovic 1903. 
1\fuallim Naci: Hyınne a Dieu (poeme) ıraduit pıır Sair, 1907. 
Naınık Kemal: La patrie (drame) trnduit par Ahmed alın, 1902. 
'\'efi: Ku• ide· i Medhin•e (poenıe di'clirace il DZ. l~uıni) tcaduit pıır Safvet B~a· 

gic en 1900. 
Hiza Tr"fik l.lii liıkbaşı: L'aıııollr •et· reı. (poeme) truduiı par Mu>a Cazinı Catii, 

1907. 
Şcnıseuiu Snnü: Bc~u (drnıne) traduit par M. Emin 1906. 
Tevfik Fikrct: Sıttlaka de Ramazan (poCnıe) trnduit par 1\uzim ; Mon ılld, En 

pt:igııant . i\,~ ip.•~ dorCr (troi~ poCrnt·~) trnduil par J\huuı Cnzim Cal i C 1910; l rı moment 
de pnix (pofom c- aver ı_;;n u ~ -titr4• uA motı confrtrc- Cazim", que Pauteur u ecrtainement 
drdit> tl Mur :ı Caziın Cutiı;) trnduit pnr .Mu~a Cazim Cutit . 

Cclnl Sul ı ir Erozun: 1 ,i , r(• (lt.~ la vi c (ııo Cmc du rccueil "Siyah kital,"') lradujt pat 
G. h.. 1911. 

Llalide Edip i\dıvnr: Cheıni.e de feıı (roman) lrudııil par D. !If. K. 1924. L'ııumône 
(uouvellc) ırııduit~ par Ahmed Hatlidkadi~ 1913. 

ll al it Ziya Uşaklı~iJ : Histojre d'anıour d'on mariap;e-, ı-raduit par O. AsMo.f, ct Der

ni er~; en funts, traduit par G. Risa 191 2. 
Mebmed Emin Yurdakul : Le bt' rger (croquio) traduit por Alllncd R~idkadic 1912. 
Te' fik Fikret.: ı\ u (' inwtiCın·. 1..-t•!l pCcbeurfl. Ffe d'automnc (troi8 pol!ınes) traduit 

par Mu•n Catii- J9J 1. 
Siileyınıın '\e , ilı: Yere In v{>ritf (poume) Lraduiı par Mu'n Cnziul Catic 1912. 

daııı. la n•vue BrsEn 

Abdı.ilhuk llaınit Tarbau: Tarık (drnmc) traduit par Salilı Bakaınovic 1913. 
Ali Cıuıib ) iinteoı: Le vcııl. (po erne) ıraduit par Musa Cazim Ca tic 1912. 
Hamdullah Subhi Tanrıövcr: Lumiere et oınbres (de Jıı lyrique tllrque nıodcrne) 

trndııit pıır Musa Ca ı im Ca tic, 1912. 
Mebmed Akif Ersoy: ve en leyse (po~nıe) lradııit par Aliik, 1913. 
Huhsar Nuvare: llfvolution • A In putrie de Tolsıoi (poeınc en prosc) lruduit par 

~air, 1913. 
Şeyh Calib: Hüsnü aşk ((ragemnts de rnc•n<vi en comı>l ~ıneııt de l'ttude sur 

Şeyb Calib), trnduiı J>ar Mu•" Cnzim Catii, 1913. 
Tahsin 1\ahid: Parmi lcs fleurs (llOCmcs) traduit par Musa Caziın Catic 1912. 



104 L.JUBI KA HA.JKOV!C 

Jaus GLASNIK ]sLAMSKE V.JERSKE ZAJEDNICE 

( ı\l,s.4Wgl'r de la comnıwıtıutc ff4i~ieusc isLamique) 

~erJ,!;i s i : Po Cme de ergh,i sur Sarajevo, trudnction ct (•onııncntuirc de Mchıncd 

Hanıliic, 1943 
Sabit. AJaeddiıı : Miruc, traductjon ct coınırıcııta ir c J e ~1"ehıncd llandiiC J94U. 

ous mt?ulioıınerorJs encor!' les LradııcLiOlı s parais~a nt aill!'urs 

de tt-mps en t• ·mps : 
Aştkpaşuzıldl' : Aşıkpaşaziıde tarihi (lcs purtic~ l'Onrernant ııutr c puyıo ) , trnduct ioıı 

de Gti•a Elczovic, RnL• tvo 1932. 
Ourımn_bcy : Tarih-i !'Lııl·feth. Tradu('tiun dr GliSu ElczoviC, Brruıt.vo 1932. 

Orhun Kt>-mal : Le trois ifoıe lıoınmr . Tradııctioıı de Aicha Mehmet. \1ladost , 1958. 
Sabnhattin Ali: Cariole (du recueil '' Ka~nın. nouvcllc). Traduction de ~ijaz Diz· 

darcvif-. Knji Zevnost 1949. Canal (t..lu re<·uril · · Oe~irııwıı") trucJu<'tioıı d'Aioj ~ Schmaus 
SrpRk i knjizevni glusnik 1940. 

Sndri Ertcın: Drux malndes. trnductjoıı d'Aioj s ~<· bnınııo;, Srpski kııjiZevni gla~nik 

19•10. 
Sait Fa ik : Le ıııillionııairc Riıu , Pulitikn 195!;. 

Pn cditioJ'H· oı·parı'cs 

Ahmed Refik: Sokolovif, tru(lucLion Mrhntcd H.cmzi Dclit~ . Surajevo 1927. 
Evliyu Çclt .. hi : Voyugeıo, fragmentfol sur l e:oı pay~ yougo~lav("ı;, tradnction de ll azilll 

Sabanovic, Sarujevo 1957. 
Halide Edib Adıvur : 

Rahija, trnducıion de 
llalit Ziya !Jşııklıgil: 

Zagreb J 953. 

ouveuu Turan· truduct ioıı de l vo KrSi{: , Zugrcb 1920. 
llamid Hadiihegi ı', nrajevo 1959. 
Carnet d'un defuıu. Truduet.ioıı p ıu Edlıcnı BuJbulovi C, 

Mahmud Maknl: Villu~e d'Anatolie, lruductioıı el e DuSntlku Bojnııi~, Sarajcvo 
1952. 

Naımk Ken:ıul : Pauvre eııfaııl, traductiou de 1-liluıi Mulıibit\ Snrnjevo 1908 . 
.Nazun Hikmet: JJoCme tı, traduit ptır DuğaııkıL BojaniC, Sarajevo 195 1. 
Orbıuı Haııçerlioğlu: Ali, traduction de Sruu Gutte, Novi Sad 19(ıl. 

Reşad uri Giirıtekin: Le bouvreuil, lraduit par Fchim Spaho, Zagreb 1962. 
Yakup Ku.dri: Maisou tı louer, tradu<·tioıı de 1 edim Fi lipovi~, Sa-rajf!\0 1958. 
Etra.uger, truductiou de Teofanija Trivuıuıc, Novi Sud 1953. 

ur-baba, traduction de Fetalı Snlejmanpao i ~, Surajrvo 1957. 
Contes tıırco, Lraduction de Marija Djnkanovii et de Kuja Fabri, Beograd 1954. 
Na~reddin hodin. rontcs et histoires, traduction de hmuil Hakki CauSevil·, Sara· 

jevo 1952. 



BAŞKURT VE MACAR YURTLARINDAKt ORTAK 

COGRAFİ ADLAR ZERiNE 

LA.szLr! RA oıwi 

E kid!'n beri bildiğimiz gihi Mııcari standa ' . yüzyılda tanınmış 

olan Macar kabilelerinden ikisinin, yani Ye11ey ve Yurmaıı'ııın adları 

Ba~kurtlar arasında lnıgüne kadar ayıl('n kullanılmaktadır. 
Altını~ yıl önce rniikemnıel hir ctnograf olan J anos Jaoko• dil 

tarihinin ana prPnsipiPrini ılahi göz önünde tutmadan e Tiirk dillerini 
e Inı arada Başkurt lchç~si ni de biç lanıımıdığı halde Başkurt nı cmlckc

tindr birkaç Macar yer ismini bulduğunu fikrine kapılınıştı 1. Omın 

vı•rdiği misallerin doğru olmad ı ğını Bı·rııı\l Munkacsi, sonra Gyula 
Mesz!ıros ıı~ıkı;a göstermi~tir 2• 

Janos Jankcl Macar nıı'n şci ndı-n zaorıettiği Başkurt yer isimlerini 
lgııatit'v'iıı lıir makalPsinden 3 alıııışt ı . Bu malzcmcyc A. Bezsonov 
Lirçok notlar eklı·rnişti. Tgnatiev ' iıı kullıındığı tranksripsiyon isabetsiz
dir, Beı~sonov'un ı·kll'diği notlar Vt' izahlarm oldukça lıüyiik bir kısmı 
is<' gayri ilmidir. Bundan lıa~ka l gnatic "in malzemesi Başkurt ınem

kkl'tiııin ancak kııY.t'Y kısm ını göz önündt· tııtmaktaydı, halbuki beni 
bu rnrseleylc me~gul olmağa tı·şvik Nlt•n a(Uar Ural dağlarının daha 
giinı-y kısınındandır. Bu bölgeuiıı -Orcnbıug cyaleti do~ yarısının
coğrafi adlarıııı, bilhassa su adlarını A. Rehı•nlwrg daha 1838 yılında 
toplanıı ş tı .ı. Bu malzemenin lıilha ssa hiclrolojik kısmı kıyrnetlidir. 

•MıH.·arrudaki hirkııç harfiu Tnrkçe kar~1lıklan : 

e( o rı u çu~dn) k y 

gy 

(hııgiin) ls 

ç 
d y 

.. 
•• 

t Jımk<i J fi nos, A mııgyur lıala•zııt credete (Macar balıkçılıj!tnın ınenşei) 624.. 
• Muııkucsi Bern6t, Baskir belynevek. (Et1uıographia Jll, 169-170); MEszıiros 

Gyu1a, \tagııa Ungaria. Oudapest, 1910. 139·141. 
3 lgmuicv, azvuniya vod, uroçiş~ i proç., ka.k. pamyatn.iki yugrov v Ufimskoy 

gubernii: Zupiski Orenhurgsk. Otdel. lınıı. Russk. Geogr. Obşçestva IV (1881), 118-169. 
" A. A. Rehenberg, StatisliÇ-e8koyr opisauie le~nago prostranstva ıuejdn re'kami 

Uralom i lkoın ; Zapiski Irnp. Russk. Geogr. Obşç. 1851. 353-502. = Rehb. 
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Başkurt tarihin(' ait vesikaların mecmuası bundan bir derece daha kıy
metlidir "· Mccuıuarun be~ cildinde XVII. yüzyıl sonundan XVIII. 
yüzyıl ortasma kadar görünen isimler arasında 5-6 isim Jankıl'nun 
tecrübesinden sonra pek ihtiyatlı YI" miit{'reddit olan araştırıcıyı da 
düşünrneğe teşvik eder. Bu isimler nispeten hliyiik olmıyan arazide, 
ckscriyetle Sakmar, Hakmar (rusça Sakmara) nehrinin nuntakasında 

bulunmuştur. H em Başkurt , hem de biraz daha lıatıcla , şurada-burada 

önemsiz azınlıklar halinde yaşıyan Çuvaş, Tatar w Morcivaların dili 
ile izah edi lemez. ayıca az olmalarına rağmen bu isimlerio meski'ın 

yer ismi olmayıp su isimleri olması daha fazla kıymct verir. 

Araştırınama Macaris tandaki çok eski bir isim gnıpiylc başlıyorıını. 

Bu grupa giren i siıni erin kökii kıuıdıır sözlidlir. Ortaçağ Maca ri staoıııda 

Batı Avrupa ınemleketlerind('ki mabkemı- usullcrind ı- kullarulan kızgın 
demir denemesi büyük bir rol oynaını~tır. Bu usuld <" sa nık kızg ın rknıir 

parça ları Ü>:<·rindcn yiirüıncğe m<'chıır tutulurdu. Tabanı yanmadığı 

takdirde Allabın onun g iiııabsızlığıııı göstrrdiğini inanılırdı. Viirad 
(buglinkü agyvarad) piskoposlu ğu öniindek.i denemeler hakkınılııki 

tutanaklar - rcgis trum 'lar- zamanınııza kadar kalrııı~tır. 1 ş tc bu " R<'
b.;stnım Varadiocnse" de" " pris taldum Mi cou de vi lla Cımdurus in 
parochia Beh "yani Bckes kilis!'s inr ılair Kımduruş köylinden mahkeme 
bademesi olan Mikô' yu zikrederler. Ayn ı ad 1469-da artık bugiinkii 
Ko11doros şe klin'd e zikrolunur 7 • K undurus Kondoros me~ klın yer adı 

herhald e daha önceki Knndoros er, yani 'Koodoroş deresi' adından 

gelmiştir . Bı'kes vi lfı yetinıl c, Tisza ,.c Körös n ehirleri bölgesinele yatağmı 
daima d eğiş tiren , son yüzyıJda kurumuş, bugün art.ık m evcut olmıyan, 
fakat toponimidc çok r skitlcn izler bırakmış olan birçok dercl.-r vardı. 
Mı-s . ldes (yani Edes) er (Tatlı tl erc.) l572'dc zikredilen "pracdiuın 
Balkan" ve " pracdium 1/odos" a<llannı Balkan ' e I-lodos dcresinden 
alını~tır 8• Türkçe -lı , - li eki ilc ayın manada kullaıulan Macarca - s;- us 
, - os eki ilc yapılan diğer Lir Kııııduru s ad ı J 387-dc Pozsony viliıyctindc, 

Tu na 'nın Csalloköz denilen , eskiel en p<'k çok akar ve durgun s uları olan 

• ~Iaterialı ııo lstorii Başkırskoy ASS R. l · V. Moskova-LeJOioıgrad, 1936·1 962. = 
JlfiB. 

6 Regestruın Varadiueuse. Ed. J. KurUcsonyi , 290. 

' Csliııki D. , Magyarorsz6g törteneti földrajza u lluoıyadink kor ıl han (Hun yad i'
lerin zamanında .Macaristaınn tarihi wğrafyası). I , 652. 

8 Hafin Lajos. B€kt!svticoıegye hajdaon. Pc st, 1870. ll. 53, 190. 



BAŞKURT VE MACAR YURTLARI ' DA 107 

adas ında görmekteyiz 9• 1404 tc hu ad artık "Kondoros in districtu 
Cballokuz" olarak yazılmıştır 10• Csalloköz'dı- de posscss io'dan, yani 
mü lkten meydana gelmiş birçok mahalle, yanından gl'çcn akar su adını 
taşımaktaydı. 

Şimdi kuUanılmıyan eski küçüllıM eki - a ilc tı-şkil edilmiş bir su 
adı 1075 yılındaki Garaınszentbcnrd~k vakıfnamesinde gö?.iiınüz<' çarp
maktadır : "terra Sapi... quenı circuınteıwt aqua que naminatur 
Cundura" yani "K undura denilen su ilc çı·vrilen Şiipi arazi" 11 • Bu 
Kundura adı daha önce zikrı>tt i ğim Kumlurus yakıııında, lıugiinkii 

Szolnok vilayetinin güneyinde idi . 

1 ~39; 1349 yılında Erdı-ldı·, zolııok-Dolıoka vilayetinde zikrolunıııı 
Kımdurmart 12 adı da lı u ad da l,ir çay 'arlığıııı gösterm<'l<trdir. Çünkü 
lıu adın ikinci kısm ı ınacarca mart, yani 'yüksek sa hil' sözüdiir. 

XIV. yiiz)ıldan sonra eski nıac . u srs inin daha aı;ık olı.lu{:,rumı !Jili
yoru:~;. işte bıı iıtki~afı vı- AU varlığım gösten•n daha iki yer adım tanı
maktayız: Frigycs Pesty' nin geçen yüzyll ortalarında topladığı fcvknlaılc 
zengin yer adları m ecmuasında 13 nra~tırdıı:,rınıız grupa girrn hu y<'r 
adları buluuıııaklaılır: Kıırı •zentmiklı)ş ~ı:- hriııiu çevresinde "Koııdor 

szikes {ıllo ~iz .. yani 'tuzlu gölçiik'; "Korıdori rliilö <-s kasza llJ .. sıııır 

ve çayır i;,ı• Csflptill, Kara ere, Dagrı lıı•g_y. KorlıdiiJ ( - Çolııın. Kara, 
Dağ, Kıır~an) yer iHiml .. ri~le lwralıf'r Fi.ilöp•zalla" köyünün ÇI'Yrı'şin

rlf'tlir. 

Macar HÖZ haziııesinf' Giinry·İslavcadan geçmiş koııdor 'crispus, 
kıvırcık· kelimesinin 14 s ıralııdı ğı, yeni coğrafi isimdi:' görılüğüınüz kun
tlıır> kondor süz iiylı· birlcş tirilmrs i sr ınantik hakımından imkans ızılır. 

Su , arlığın ı göe t•·rru hütün !Ju i siınierde fikriınce bir Türk sözü n ii 
görm•·liyiz : ortak Tiirkçı- lm11dıı: Radl. ~ Kıızau Talarcası kondı: 
Bal.~ Bıı~kurtı;a qondo'il Ahınl'ro\ ,...., Çuvaşça xJnDJr Paas., Ağmarin 
~ ~·wıdıır Zrılotnitski). - Ma('aristanda gör<liiğünıiiz -rı ,·e - us > -os 

ıı Mülyuı;z Elem~r, Zsif(monkori OklevCitlır 1. •L 
ıo Aym e;er 11 /1, 402. 
11 Ort,·ııy, i\lugyurorsz!i~ rl-ıti vizrujza a XTTI. "zıizıııl vcgcig (XIII. yüzyıl so

nuna kada.r Macadstanın hidrogrııfya't). l:lp.. 1882. Il, 241. 
" Hazai Okmfınytı\r VII, 20; Arpıidkori Uj Okm6ııytur Vf, 486. 
" Jlclynevtur (Coğrafi arliarın ıncrnıuası) X.All. cilt. -Szccheuyi Kütüplıaııcsiu

deki cl yazma>!. 
u Kııirzsn I. . A magyar nyehr ~zl6.v jilvevCny~zaH&i (Macar dilinin İt-IUvcadan 

gelmiş sözfcci). I. 200·201. 
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ekli adlar 'fllndıır söziiniin daha HI. yüzyılda 'ı'lacarcada kdimt· olarak 
da kullanrlıj~nu göstı•rmekt!'dir. Manası 'kunduz' olan Fin-ugor ın~n~cli 
Macarca lıôd >ÖZÜ dahi coğrafi adiarda h ii) ük lıir rol oynamı~lır, mcs. 
X ll l. yüzyıl: lacus llocl (lıod gökü) ı\ 12().1: H ııclııslıer (Kunduzlu dere), 
1429: aqua lloclos1~ '.s. Ilave ı·rleyim ki hcnı Türkı; .. kıınclıı::, hı·m dı• Md 
oözli ortak bir kökten meydana gl'lrııi~tir 17 • Eski Çuvaşça, yahut daha 
fazla E t ii-Bulgarca qıuıdur sözü ise hem Mari (Çı•reınis) diliıw (ıırulıır, 

undar), ht·ın ılr Votyakçaya (kııclır) g<'çıniştir ı ~. 

ı_.._ıpçıık lfıgatkri lm kelimeyi tanımıyorlarsa ıla, qıındu:: oiizü Ma
raristıındaki Kumaneada mncuttu. 1509 yılınıla yazılan bir vesika 
Kurnanlardan Oyonisiu~ Konduz adını zikrctmck Lt· ıl ir 19• 

Bu ını·vzu lizcrine bundan sonraki araştırmaları, ıwticcsiz kalsa da , 
~iıııtliyc kadar stôylcdiklrriml<" biç olnıuzsa bir bakikalf• ~rıniş oluyoruz: 
eski Macarcada daha ortaçağda unutulmuş Bulgar-Tlirk mcıtşl'li lıir 

(lıtlldur sözünün varlığı anla~ılını~ uluyor. 
Türkt;l' qıındu:: ,.._, qımdıır sözüııiin coğrafi mllarda, biUıaösa lıidroni

midf· Macaristan haricinde de hüyiik hir rol oynama>~ ıwk talıii biq<·ydir. 
Kı•"in vı• açık wrilcrc griıni'den ön cc <·t iıııoloji"i ~üp h di, aıııa tarih 

lıukmıırıdun örıeruli oları, lmgüıı Özlwklt'rin oturdukları KuZ<·y-Ef~a
rıistanrla Aınu-Dcry:lya karışan Qıuıdu: nl'hri Hahilindf• bulunan Qımdu: 

J J 

Şt'brioin adını zikrctnwliyim. Bu ad j ...<:.$' şeklind<" Firdausinin ~··hnii-
mı.:sindc nH"ydana çıkar 20 . onra Rı·~idiiıldin • ı ',. Bahur'un 22 eser
lerinde dt· gcçrr. Fakat Marquıı,rt 23, Le Strangı· 24 ve M.inursky 2\ yı· 

gör(' bu ~ .. bir adı aslen Farsça Qu/ıandiz, yaııi 'kal,•' idi. 1\.ma Ilcral 
vı• Kalnıl ~rbirleri iistünd .. ki quhanıliz'ler niçin Quııdu: olmadılar? 

1 ~ Gyılrfa., J. . A jtiszkunok törtenete (Kunıuulurırı '\C Yw•.lurın tarihi). ll , 355. 
11 Szumota·Zolnuy, ~fagyar Oklevf) szôttir. 
17 N(·rnctb Gy. Az urôJi Cıs a török nyt>h·ck ösi knp('!i-Oluta: Nclvtudoııuinyi K1iZ· 

JernCnyek (ınecınua) XLVII, 77-78 ve Problc>mc dcr Tiirki8theıı Urzeit: J\nule('tn Ori
eutnliu 76. 

IK Hiisff ııen , Die Tschuwus!ische Lehtl\\iirter iın T~t·hercmi~~ i5>t' hen 2:-Hı. 

" Gyılrfiis, op. cit. 1 ll, 728. 
20 ed. Vulle.-. 1283: 217. 
21 Sborııik Letopisey. Pcrevod. Ketuguro'- mirno, . \1.-L-, 19>2. 1/109, l f2, 191. 
22 Veküyi. lliıbur'un hiltıra<ı. Çeviren H. H. Arat. Ankara, 1943- ·ı6. J. JJ. 149~ 

yılından itibnreıı. 

•• J. Markwart, Ober dlll! Volksıum tler Komuncn . Ilin., 1917. 196. 
" G. Le traııge, The Lands of the Ea•ttrıı Calipbate. ·~28. 
20 lludud ni-· <\lam. FA!. ~1inorsky (Gibb M em. er. N. .) 340. 
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Oralarda (.)unduz nehri de yok. Zooroğrafya bakımından Hindukuş 

dağlarından kuzeye, Amu-Deryaya dökülen bir su kenarında kunduz
ların yaşaması imkan dahilindcydi . Zaten komşu ülkelerde, Bulıarada , 

Özhckleriu oturduğu !;)ahdar tümeninde de eskiden bir kış iağın ismi 
kiiçültnıe eki ilc Qunduzaq idi 26• Aynı coğrafi arz dcreecsinde bulunan 
Anadolu yaylasında, Eskişehiriu güneyinde K undıızlıı çnymı hulınaktayız. 
Bunun kenarında bir Kunduzlıı köyü vardır. ynı ismi taşıyan diğer 

köyler iseA fyonkarahisar V<' Çorum ilinde, Kuııduz ise Tokat ilindedir 27 • 

Tarihi kaynaklarda ismi gcçcn diğer bir nchir ~üphcsiz olarak mev
zuuınuzun çerçevesine girer. Bugünkü Kuybişcv şehrinin kuzeyinde, Vol
gaya karı~a n Sok ıwlırinin en lıüyük aya~rı Qondıırça'dır. Burıu XIV. 
yüzyılda !;icrefrıldin al-Yazd ı' nin Zafernamesinde ~n..l:i şeklinde görmck
l<'yiz 28. O zamanki Etil - Bulgarcasında kökü herhalde qıındıır idi ve 
bu ~'· kiltl e hem İraııtla 29, hem ıl e Aralı dünyasında tanınmış oldu. 
Bunun sebebi ancak k ürk ticareti değil, aynı zamanda 'castorcum · yani 
kunduz guddclerinden akan bir yağ lı maddenin orta çağda afroıliziakum , 

~ehve t uya ndırıcı bir ilaç olarak kull:.ınnıas ıydı. Ad-Oaıniri (1359-1405) 
1 laya t al-H ayavan adlı escrind e "castorenm' u veren hayvanı qundıtr ~..l:i 

diy•· adlandırırlar ... .. hıı hayva n Kıpçak ve Türkistandan ve onlara 
komşu nıemlckc tl crd ('n hariç h ir yerd e bulunmaz" diyor 30• Ad-Damiri 
.::- li , yahut daha fa?.la s-ü _,.-l'i ş..-kli de tanıyordu. (-.::>-s ses değişmesi 
Kıpçaklıl a r arasında olağa n bir husnsiyet idi.) Qun.dus sözünün manası 

oııa gii n' 'su köpcği'dir. Aına su köpeği , Farsça siig-i lib, Arapça kelb 
al-mil ba?.en s ıı sa muru' nun isimleridir. 

Kazak ovalarında lşi ıu vt• Ahuga nchirieri arasmda küçük bir su 
a dı Qaraqunduz'dur 31 • ehir ve köy ismi olarak Aqqunduz da var 32 • 

Qundusqaıın ise yiıw Kazak ovalarındaki bir nelırin ismidir 33 . Qunduzdı, 

(yani Qunduzlı) Em ha nehrinin yukarı kısmına dökülür 14 • Diğer bir 

" Zapişki lırıp . Hu;sk. Geogr. Ohşç. Otd. Stut. IV . 

" Köyleri n Nüfusu, 1937. 

28 l.ıak : Z. V. Tognıı, Ibn Fadlıin's Reiseberidıt 34. 
" Schwarz, Iran '• Hist. Geogr. VII, U35. 
•• Hayat al-lınynvıin. Trıınsl. .Jnyakar I. 481. 
31 K.lıanikov. Kartu. Zemely Kirgizov . 
., Rehb. 455, 4 7 ı. 
•• Pamyntnayıı Kn ijka Sernjpulatinokoy Oblasti U , 40. 
:s• Khaııi.kov, op. cit. 



110 Llı.S:\LO HASO:'o~Yt 

Qıınıluzdı adlı bir sınır da vardır 35• Qunduzdı ırınağı Akınolinsk güneyine 
düşer :ıv . Qonduslıı göllin li Gm elin Ta ra nehri bölgesinde buldu 37 • 1714-
yılından kalma bir vcsika Başkurt memleketinde, Ufa çevresinde Qıın
tluzlı a(Uı bir göl zikretmişti ~s . 

Quntluz nchirieri için ınisııllcriıı çoğaltılmas ı her ne kad ar mümkün 
ise de, ancak Bclcbey civarındaki Qıınduzv(ı'y> zikrcdiyorum 30• Bu çay 
ismi nin ikinci kısmını te~kil eden - va Komi (Züryen) dilindeki wa 'su' 
sözliıul en başka bir şey ıl eğildir 40• 

Çuvaş y urdunda - r - li şekilleri görmemiz pek tabiidir. ' VIII. 
yüzyıl başlangı cında Tsivilysk ilçesinde bir çayın ismi Klumtlurla (aslcn 
Qıındıırlı) , Yadrinsk ilçcsindl' ise bir köyiin ismi qondur idi 41 . 

Mcvzuumuz bakımından şimdi sayacağım verller l'n öncınliclir. Tarihi 
1713 olan bir vesika, Başkurt mcmlckct iııd cki Eldatsk ilçes inden Kun
clıırıış adlı bir çayı zikretmektedir •~ .. Daha güneyde, Sakmar nehrine 
karışan Yalan-Zilair'in dahi Kımduruş a dlı bir yan kolu vardır'". Bu 
çay Ü ·e rgcn oymağı arazisindedir 11 • 1692 yılında Tanıkey oğlu (Taııı
keycv) adlı bir Başkurdun mlilkü huılııdJarı hakkındaki zahıtııamcde 

Ufa şehrinin güney-doğu sunda bulunan Kumlımışma adlı bir çay zikre
rlilmektcdir 4"; bu adın sonundaki - ma hcccsi Kuzey-Rusyada birçok 
nehri n ismi nd (' mevcuttur ' '1. Adın kök li h urada da Kıuıdurıı.ş'tur . 

Muhtemeldir, hatta gerçcğ{' benze r ki Ba~kurt mcmlı-kctindcki bu 

"' Kirgizskoc Khozay.ıvo v Akmoliıı•k. Obi. lll. Peıropavlovsk. u. Spb., 1910, 
122. 

" Kra•ovskiy, Materialı dlyu Geogr. i Sta ı . Ro•sii. Ol.ılnsty Sibir.k. Kirgizov. 
Spb., 1868. lll. Karta. 

" Gmelin, Rei•e I V, 128. 
38 MİB. III, 11 3. 
39 J\funklicsi: Etbnogr. X III , 166. 
•• W. B. Schoschtakowitseb : ng, Jnhrb. Vf (1926) 87 ve W. Stein itz, Zur To· 

ponymik des uördlichen Obgebieteli!. Vortr. d. Jntrrnat. Tagung der Finnougristen iıı 

Budapest, 1960. 3. 
" Kor•okov, Sborn ik matcrialov JIO istor. Kazansk. kraya. 10AEK. XVIII, 

303, 323, 324. 
42 MİB. lll, 93. 
•• Rebb. 426, 427 . 
•• bak: " Rodoplemennoy sostav başkir V xvııı. veke" adlı hııcita: H. Kuzeyov, 

Oçerki istor içe k. etnografii başkir. Ufa, 1957. 
•• MİB. I , 80. 
•• Schoschtakowitsch: UJh. VI, 88. 
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Qıınduru.flann Macar memleketinden zikreltiğim iki Kunduruş ile 
aynı olması tcsadiifi bir şey değildir. 

Macar coğrafi adlarının Güney-Başkurdistanıla me cut olmasının 
arkas ı nedir ? 

1) Ortaçağ esrarengiz Magna Hnngaria'sı (Büyük Macaristanı) 

belki oralara kadar uzanınaktaydı. 
2) Başka bir arazide bulunan Magna Hungaria'nın nüfuzu Ogedey 

kağan Moğollanna uzun siiren mukavemetten sonra hezimete uğrayınca 
Moğollann hakimiyet prensiplerine uygun olarak eski yerlerioden kısmen 
Sakmar, lk ve Etil civarına sürüklenmiş oldular. 

3) 1242 de Macaristandaki zaferinden dönen Moğol ordusu kendisiy
le sürüklediği Macar esirlerini kısmen buralara ycrleştirnıiş . Yedisu 
civarında bile Macarların izleri göze çarpmaktadır. ~7 

Tek hir ismc dayanan farazi yc pek zayıftır. Bunun için kısaca daha 
iki üç ada temas edeyi m. 

Tarihi 1758 olan bir vesikada U fa 'dan güneyde Bekaş adını taşıyan 
bir ryeçka, yani çay hakkında söz vardır •s. Bu aılı orada bugün yaşıyan 
lehçelerden izah edemiyorum. Ama henı eski, hem de bugünkü Mscar
eada yaşamakta olan B ekas- B iikas yani ' Kurbağalı' çay ve göl adları 
varılır. Mes. 1401 yılıncia "lacus wlgo Bekastlıou dictum" (Bekiist6 
denilen göl) zikredilmi şti , Csik vilayetinde ise Bek6.s paıak (B. çayı) 

adını tanımaktayız v.s. ~ 9 • Tiirk menşeli olan Macarca beka sözünlin 
Başkurt ve Tatar karşılığı baqa'du, Bulgar-Türkçesindeki bıqa olmalı 
idi. Kunduruş ' ta da gördüğümüz -ş, -uş ekinin ancak Macarcadan 
izah edilebilmesi kolay görünmektedir. 

Üçiincli l' timolojiyi öncekilerden de fazla şüphe ile meydana getiri 
yo rum. Üzergen ilçesinde Kasmar (rusça Kasmarka) nehrine dökülen 50 

v<' Bclcbcy ilçesinde bulunan eliğer İaya ş çayı 51 ismini I das (İdeş) 
okuduğumuz halde - Başkurtçada mlinası olmazsa, -XIII. yüzyıl Ma
carcasından izah edebiliriz. 1290/1536 yılında "rivu.lum Ydesı.yz" (oku: 
Jdesviz), yani 'Tatlı-su'yu 62, Bekes villlyetinde ise zikrcttif;im HotkJs er, 

" R iisonyi, Sw: quelques cat cgories: Acra Linguistica IIIl (1953) 339. 
' 8 ~il B. IV, 165. 
•• Magyar Oklcv61szôtlir; Orbıln Bııllizs, A Sz6kelyrold lcirlisa ll, 132. 

•• Relıb. 435. 
'' 1\luııkncs i : Ethnogrnphia XIII. 165. 
" Mngyar Oklevtlszôtlir. 



ı ı 2 LASZLO RASO lWI 

Balkan er, Kurıdarus er yanında ldes -' Edes er, yani 'Tatlı dere'yi 
tanımaktayız . 

Mukaycsl' e ttiğim adlar arasında dağ adı da vard1r. 1738-de Kırkay

lıosk ilçes ind e Kuguş nehri ınıntakasında bir mülk sınırl arının tesbit 
edi lmesi bakkındaki vcsikada " na Nflıgaş goru", yani 'Magaş dağına' 

öyl e uir &.ı . Aynı yılda diğn bir vcsikada hu dağın ismi Magı.ş' tır 5 ı. 

Dağ adları lıazcn onlardan çıkarak akan çayia ra geçerler . 1838-de 
R cbcnbcrg Sa km a r nehri civarında iki Magaş, Magış aillı çayı not 
etmişti 55 • Magış Mııgaş sözüııü Başkıırtça , Çuvaşça, Mordviucc ve Ta
tarcada bulamawm . Ama Macarcada, tn <' n ~c i itibariyle m eçhul ise de, 
- magas sözü nün manası 'yü ksek ' ıir . Dağ arlı olarak da kullanılan bu 
söz Macarcada pek <'skidir ; eoğrafi ad larıla da 1. yüzyı ld an beri 
bulunur. Asli şe kli magı~ olsa. huııdaıı ('S ki Macarca Mogos w bugünkü 
Magas, lı l' nı de Başkurtça Mııgış · Magaş tarihi foneti i-. l>akıınınd an 

izab edilebilir . 
Bu konu ya gi reıı daha iki-üç ş iipbel i ad va rsa da, bunlarla konfi·

raıısımı uzatmıyorum . Zaten maksadun ıncscl •·yi balietmek rl ('ği l , 

şimdilik a ncak ortaya koymaktır. 

•• MlB. lll, 394. 
u MIB. lU, 378. 
u Relıb. 419, 435, 450. 



ŞAlR MU'İNİ MUSTAFA'NIN MESNEVİ ÇEVİRİSİ 
MES EVİ-1 MURADİ 

FEııtnu • N.\Fiz UzLuK 

lS):.!.. '-:"~ ./ !l--;\.1. .~li 

lSJflSJ$-t; .JJI j .JJ .. hl )J 

.U J lS\ tS~ .J.JI jy-!J:.!.. 

.;;...._,ı..J;.J>./. !lJ;Tı:ıJ~J~jy·"J"' 
( J! .JJ ,;.F ,, ) 

i nsanlığın sı'y rek y~tiştirdiği ululardan Mc' lana ( 30 / 9 / 1207 -
17 , 12 1 1273 ), gı·rl'k kendisi, gerek bırakıığı <'serlrr dolayı siyle hütiin 
cibanın dikkatini çekmiştir. Mcsnevi adındaki l'd~hi yapıt h r anlamı ile 
listünde durulınaya çoklan hak kazanmtş lır. l' zaman haşlanıp, ne 
:t.aıııaıı hitirildi ı7,<i kesin olarak hilinm~me klt· heraber- Eflaki'nin yaz
ılıklımndan öğrendiğimize göre- 659 / 1260 yılında başlunıp, kendisinin 
ı·l><'dlik diiııyusına göçmcsiııdPrı biraz önce bitirilmiş tir. 

Mediıııa , biiliiıı diğer csı' rlt'ri gibi Mesııe' isi ni de eline kalem, 
kağıt alarak, dii ~ iinüp ta şınarak yaztp, bozarak değil, belki kendisine 
gcl<'n i lh amları ;,öy l cmiş, llüsa ın eddin Çcll'bi tarafından yazılımş lı.r. 

Prygaınberiıniz eline kalem almadığı için Medana da onun sünnetine 
uya rak yazı yazmanı ı ş lır. Bundan ötürü okuyup yazması olduğu halde 
ı·l yazıs ını lnılınanıız bu lıakımdan mümkün olınaıııaktadır. 

Mesut'\ i'nin nas ıl m yda na geldiği hakkmıla Efliiki'nin Ariflerin 
Menkabel~ri adlı esı:rind ön(! ınli bilgiler \'ardır . Biz Il. Murat (1421-
1451) günlerinde onun adtna Türkçe) e çevrilcıı harckd i tek yazınası 
~ imtlilik hc niııı özel kitaplığıında bulunan kitaptan o höliimlcri buraya 
olduğu gihi göçürüyortım : 

... ~ :S.Jiı Rıivi-i halwr sabibi 's-seyr ve's-siycr cyyid-i 
cshabı ' n-n azar Mevlana eraeii ' 1-ınilletii ve 'd-din Mc ııc\<ilıaıı, 

~öyle hikay<'t l'tli ki sebeb-i te' lif-i Kitab-ı Mesne\<i-i Miln vt ki 
Keşşa f-ı Esrar-ı Kur'andır ol ıdı Id bir gün Hazret-i Hnlife't-ullah-ı 

Bcync-balikatihi Vc's-salik-i fi tariki bakikatibi Hüsamü'l -hakk-ı 

Ve 'd-din KaJdrsallahu sı.rrahıı '1-aziz, hazı yiirenlere mııttali' 

Kurıılıo.r O .• F. 8 
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oldu ki rağbetle Vt' ışk ilc hoca liakiın'irı İlahiname"sine , ·c Feri
tlüdt.lin .Hoca Altarın Mantıku't-Tayr'ına vı• Musibetnaıne'sin(' becit 
mlitalaa ederler. Ve ol esrardan nıütclezziz olurlar. Ve ol Şive-i maani 
garip, acip görünür. Hemana talib-i fursat-ı hal oldu. Bir gice Mevlana 
hazretini halvet huldu. Baş kodu, cyitti ki : Gazcliyyat divanları çoğ 
oldu. Ve ol enva run esrarı bcrri vü bahri vü şarkı vü garbı dutdı. 

Eğer şöyll' olursa lci 1liihioamc tarzına veya Mantıku't-Tayr vcznine bir 
kitap ola. Aleınlerc yadigih ola. Ve aşıklarm canına ınunis ve derdıncıı
danlara derman ola. Ye gayet merhamet Ye iııııyct ola idi. Ve bu ~code 
eliler lci ya renler külli Li-vcchi'n-ıoine'l-vücu h tcvcccühi size idclcr. Aynk 
ocsneyf' meşgul olmayalar. Baki Hudavcodigiinn inayetioe ve kifııyetioe 
hağlıdur. Filhal mübarek diilbcnrlindt•n hir cüz'i ki Şii rih-i Esrar-ı Kül
liyattı, Çelebi Hüsameddin'üo eline 'erdi, ki 18 hl'yit vardı. Mesoevi' 
n lin ('\ velinden ki: 

.!.:Sı.~ .:...ı~ ~\.u,. jl 

tii a na dek ki : 

r~'J ~ı~ .L;fi" ,:;..- ..r. 
yazılmıştı . Bahr-i Remel-i Müsı·ddes'tt• ~öy le ki. 

Failiiıün failaıün faitaı "Fai liitiin failiitün fıiiliiı 

Ce/ıl ziilmaıesı ü ilm abılıayaı Bilgisizlik karagu ilm iib-ı hayat 

Andan sonra Mevlana Hazreti buyurdu ki : Andan öndin ki sizün 
mübarek gönllinüzc bu dilek ılüşmeilin, alenı- i gayp ı an Atimü ' l-gaybi 
vc'~-şehadcti hiivc'r-Rahıııani'r-Rahiın gönllimc bu maaniyi ilka etti 
idi, ki bu nev'a bir kitab-ı manzuın ola. Ve ıliirer-i maani-yi garrii 
anda deline, dizile. İndi gel hava-y ı biima-yı himmct eveinde pervaz 
ur. Mi'rac-ı Hakayık yoluna aynı ınlitabeat-ı Muhammt~di'de bir 
ahenk cyit . Tii ol aheogün miinasihi bizim hatınuıııuz aheugi ilerü 
gele. Ve azın-ı kclimal-ı maaniye şu ru ' ide. Şöyl" ki IV cü ınücel

lettc Lu i şarct in beyanın ayan edı·rlı•r lci : 

.s_,;!. .;.,_;~ ... 3 ı ~.iS" .s- J_,; ,:,:.ııırL.- ~ı ·1.:-i.sl 
l.,S .i;!, i ,i,:. \) .:t \6 oJ l.f .J" ._çi _,; • J~ .:.J 

14:_; \, .) ISJ' .:ıT .;5' ı.l '<:-ıl.; .s_,;!. ,:,:_1 .:,,_? 

ı Ey Tanrı ı ~ını Hiisıuneddiu, sen öyle bir eroin ki Mesnevi, senin aydınlığın ile 
Ayı dahi geçti, aydW1 daha da parlak hale geldi. 

Ey keremi, lutfu umulau, yüksek biıomotin hu Mesnevi'yi nereye t;ekmekte-, 
onu Tanrı bilir. 

Bu i\fe•nevi'nio boynu bağiW1mJŞ, onu -bildiğin yere do~- çekmedesin. 
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Hemçlinan her ıniiccllc·tLc bu kaJJiltlo·ıı heyiller şol selsclıil gibi 
chl-i S('lıi lc S(' lıil itLi. 

Ve ııltmcı mliccllctle bu) u.rdu ki: 

r.S".)L.. r;.~ J..!. J11';" ~..S J.:.. 
ı <.i.; ...tl->- .;ı,_,) .:ı• .. .,. ; > 

._." .:.ı_.•HrL>- J, ;t,- .sı 
<..)!.. YY.' ..,...ı.,. jl .:...:..) 

Çiin lııızrrti Hudavcndigarı ol sultan 'ın cazibesinden şuri ş ve hilea
rarı tuttu. Halo>t-i Sema'da ve haınamda H' oturmatla, durınııda inşa-i 
.1\fcsncviyata rııüolavemct c·tti. Hem-çünan ittifak şöyle diiştii ki evvel-i 
~o-lıdcn ı u Ili-i fecrc dek Mesne i bazrctin imliı etti. e Çel<' hi Hiisamed
tlin siir'atl!' yazdı . Ve Cemi-i yazılanı bülent avaz ile Hiidavendigfrr 
hazret ine okuydı. (:ün cild-i evvel tcınaın oldu. Çelebi hazreti tilavet-i 
e byııta V<' tasbilı-i elfaza w kııyuda mc~gul oldı. Mükerrer okudı. ! agah 
Ç('lelıinin billalı vefat ctıi. Ol ortaya fo'trct viı ki oldı. Ve ol sebepten 
Talrb-i kut-i can ve kuvvet-i rowandan tekasiil gösterd.i. Ve mübarek 
lıaloııında ho'r lıir lahzada hir ba(ct V(' bir bayret zabir oldu ki bir IlCS

neyle dahi olınıadı. Ve heın-çiinan Mevlana hazreti dahi nice tcvaciidc 
ve halati' ve h<'yan-ı hakayık u keşf-i deka) ıka nıiistağrak olmuş idi, 
ki Çc·lo'bi lıazro>tino· hiç hnyurınadı . Tfı bu kaziyyc üzerine iki yıl geçti. 
\'(' ÇC'lı·hi lııızr!'li ) eni evlenın C) c rağbcı güslf'rdi.. v ... meşgul oldu. a
gah tıfl-ı canı giryan huldu. Ve· uili hazin miiştak-ı şir-i şirarı gördi. Ve 
dcınhedf'nı görılii cfgan u huru~ın kulağına irişiir dut.tı. Ve cyitti ki: 

.:ıı.. ;1 J .... ~.)j l;l .. ,, ~i J .:ı ı..,. JAl. 
:! IJ O J~ .:rJ~ ..iJ ('.:A O;)~ OJ~ y <>' 

Bir sabah durdu, Mevlana hazrctioı> geldi. Ve seede-i ubudiyyct 
itti. Ve· hc-ipLibal-i ac izane ve b<'-niyaz-i miistcvfa Mcsnevi Kitabınun 
hakiyycs in zamir-i miinirinden bi-tercüman-ı zühan ve tasdi-i beyan 
istida etti. Hemana Mt>vlfınn hazrcti brr-mucih-i (UJ4 ~i .JL>. ~IL.J amim-i 
rahınclinı.lcn fcvayid-i maaniye ~ii.ru' buyurdu. Bu ketimatı ki ikinci 
miicell cdıliir, tm la c ı d ii. Nitekim şin di yazarlar ve tarihte 662 n azın'la 

seragaz elli. Buyurdu ki : 

1 Ey günü llerin hayatı Hüsumeddiu. haylı vnkıttır, Altıncı bölümlin yoztlmasuu 
isteyip durmnktasuı. 

Hüsami-Nnm('t senin g ibi bir ın tıu ~ekişiyle "cezhcslyle" dlinyayı dön.:iip dolaş

muktatlır. 

2 l~y benim gibi ylizlcrce çaresizin clerdine çare bulan; bir çocuk ıtibi ağlıyan 

ruhu ma, "'Ül 'er de beni onu n o~lrunasuıdaıı kurtar. 
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.ı; .rf .Jy;.\.; .:..-;~ .;ı... 

y ..}..>> :.t....rf.r:...! ~-'JS::.i ~ ... ..>. 

.J l-T CJI..i ~ı, Jf _;~ 

.)Y. .J.l ~J..L..;;r..!..!. JJ.j\ JL... 
1 .:..!S"jlı JL. • .:ı:_ i ..,.... ; ;: 

.ı; ~L; ..s_,:!. .:ı:_l J.ı.. 

..Jj -l.ij) Jj ..:..~ ~ 1.:; \.j 

.:ıL:.. .J_.ııırL- J>.ı.ı., ...; .:ı.J';" 

>y J ı ,.J, .:ı:_ l t.JL; cl!... 
.:-.!.5'_;~ J .:....iJ. ~j ~ 

Hem-çiinan ta ahir-i kitap asla t!'vakkuf olmadı. Peyvcs tP inıla 

ettiler ve Çelebi lıazreti yazdı ve yazdugın kerraı ilc okuyıdı. Ta ni
hayetine iri şt i. 

Hem-çtiııan Mevlana eraccıldin Rahinıchullalı ri' ayet elli ki bir 
gün Hazrl'l-i Çdl'lıi HiisamNldin, Mo'vliina hıızrcti öniindı• baş kodu. 

eyitti: Vaktiy ki aslıalı M(•snevi okurlar w her ki ılılfı s ik vr lw-ş ııl-.-ı 

dcrun ilc miisıcmi' olmaya. 

Görürcm ki ce maat-ı gay lıi ya ıı 

imanlarunun kökün V(' hudakların 

neme ilcdürlcr. 

!' linılı · kılıçlar tutarlar. Anların 

kc~crlcr. 

lludnvı· ııılgar lıuyurdu ki , ~öylcdür ki gürdün VI' bu maniyi MI'R
nrvi-yi çclıarumda heyarı cl ıi vr miiııkirleriin akilwt-i halini gös terdi 

'c ey itti : (Mı·s ncvi C. IV.) 

;i- ;~;\ .:ı_,>..; r ,J!ı l.! 

2 1 \ JWI t--~ .:.- :.J~· J-
.,ı.a; ).l r.) ~~' .J j.J_ V:ı :r:..) 

Jl JL- <.>-'-!.> ;; J<.l.~ ..si 

H em şüylı- mahsus Vl' ıniiLPayyin gördü ki lıir ıniinkiri <luıtııhır \1' 

sr rnigiin cclwnııcmc attılar. 

H em-çiinan cs hab-ı kilııır ~öy le riva) !'l !"ll i le r ki: Ço·ll'IJi ll ii"anu·dd .n 
lliidavf'nıligar bazn·ti katında azzam-allııhu Zikrcbiiına takrir t'lli ki: 
bu gice <liişiimde gördüm ki Bilal-i ll alıeşi Radi ya llahü an bu Krlamullahı 

ı Bu mesntvi bir rniiddetciJ... ge~ kald1; .kaıun ~ lit oluın~ ı içiıı bir miihlı• tı~ liızum 

vardar. 
Tnbiaun yeni bir çocuk doğurrnodık~a kuıı, t ılllı l'l iil halint ~€' lını· z. lnıııu iyice.> 

dinle. 
Tanrı ışıru Hü:!Jumedd in; gt:;ku u doruğundan, dizgini trkru r döndürlincc. )ine Mc~ 

nevi, dcrtilmcğr başlandı. 
Bu alış verişin b~langıcı 662/1264 tıırilıiııde idi. 
Bir bi.ilbül buradan u~tıJ gitti. dönüp {{tri geldi , hu nıı..la.ınları avlamnk, anlamak 

için -doi;aıı kuşu olu1>-- geldi. 
2 Bu .Mesnevi'yi inkiir edenin, bu sözlcrr yağılık (düşmnııllk) besliyenin ou 

anda haşoon#"ı Tnmudu bulunduğunu gö-ründü . Ey Tanrı'nm ışıuı llü ~o meddin , Tanrı , 

onların işlerinin cezasım sana gösterdi. 
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baş ı üstünde götürmüş ve Hazreti Seyyidü'l-evvelinü ve'l-alıirin Muhaın

medi Emin Salavatullahi Aleylı.i ve alil alibi eemaiu Mesnevi'yi kendiide 
tutmuş mütalaa efler. Eshab-ı kirama öğer ve fahr ider. (Kıvanç duyar) 

Mevlana Ha:tr~ti buyurdu ki eyvallah eyledür ki mübarek gözüniz 
gördi başa ki sizin gözünüz görmedüğünü söyleye. Amma bilmek 
gerek ki Kur'an bir gelin ınisaliidür. Ziba-ruy ve ra'ana ve diirlü donlada 
arastc ınusaffa ve halelden mukaddes ve liykin gayret çadın ve ibret 
nikabı altında mahfi kalmış nite ki cyi tti." 

li_,~ jl·~ ,J~ IJ .Jlt_l .!.llll), .S" >jl.;l.;: .S::; T ~LA; .:ıT; "-'.r"- <f.J? 

· Kur' an Gelini yüzündeki pcçeyi, biirgüyü ancak, iyman başşehri 
kavğadan , gürültüden uzak kaldığı, sükunl't bulduğu zaman, açar . 

• 
Mcsncvi 6 defterden ibarettir. Bunlara defter tahirini Mevlana 

knllaııın1ştır. (Bk. V. ve V!. Cildin önsözleri). 
VTT. Ci lt diye XVII. yüzyılda Galata Mevlevihauesi şey hi İsınail 

Rusuhi Dcdc (Öiiimü 1642) tarafından 1 şerhi yapılan manzume, Mev
lana'nın değildir. 

1 Ankara'lı olup llamamünii'ndc evi olduğu söylenen Llusubi Dedenin ne yazık ki 
ynşuyıııı hakkındaki bilıı;ileriıuiz çok azdır. Tahir Bey, Osmanlı Miicllifleri C. 1. S. 25 de 
onun bi tum ( rl:.:.} kdiıııcsiııin delfıleti ola" 1041 de öldüğünü bildiriyorsn da yanllŞtır. 

İ•ınııil Husııbi Dcderun çağdıı,ıarındıın olııp, dedeııiıı CıınUü'l-Ayat (.:.-\.ı. )ll c:"~) 

udh eseriıli 1055 yılıııda koı)YO eden şair Medhi, eserin ı:tomında bu beyti yaz:rnıotır ki : 

..r"" ~1 .:ı~ ~ ~, .:..;In C: .JJ ':'.JJ.ıl 

c ._;jo J ..ı .ıl •ı..s.ı.:.;ı ~1.-1 ) .;:Jı.:; r.ı.ı, 
1 •• y 

JdOp ruhu revuııine dua bjn can iJe Medhj 
Dedim Tnrihi (l•nınil efend iye ola rnbınet) 

Bu 1052/1642-43 yılını gösterir. 
Netekim !zzet Mollıı'ıuu Mısu:'dn 1255/1839 yılında bnsılaıı külliyatmda Galntn 

Mevlevilınne~i şeybJcrinin posta otutmo~ ölüm yıllarını bildiren manzumesinde: 

Derun-i hıınikııba defrı ohınmu§dtu o gencine 
Bin elli iki de ınenzilgehin itti Kurb-i Yezc:lnui 

lsnıııil Rusubi Dede ile çağdaş olup Tosya'ıuıı Bapsa köyü halkından iken öğrelli
mini Kastamonu'dn bitirdikten sonra Bağdat'a giderek Horasan'lı büyük sofilerderı 

Alıclıılkadir'in dergillurıdu içini arıtan 2. pir (Pir-i Sani) adıyla İstıuıbul'a gelerek Top
hane yöresindeki Kadiı1 dcrgiibıııı k'urau !ısmail-i Rumi adındaki zat i~io söylenen: 

.;ır, ~.JJ .!.)..~ c.S.I:.ı.Y 

Söyündü Camiiıı Rüşen Çııraıı 
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VI. Defterdeki Şeyhzadeler hikayesinin III. sü cksiktir. Halbııki 
VII. cilt diye ortaya çıkanlan ınanzuınenin içerisind e bu şeyhzadenin 
hikayesine ait en ufak bir iş aret bile y oktur. Buna karşılık Telıriz ' li 

Şems'in Makaliit (sözler) adlı Farsça yazma cs .. rinde im hikayenin 
bütünü vanlu. Olay, ilk olarak Vcled Ç<·leLi lzlnıdak ( 1.868-1953) 
tarafından bilim dünyasına bildirilmiştir . 

VI. Cilt Mcsnevi'dcki bcyitlçrin say ıs ı Efliiki ' ye göre 26666 dır. 
F akat IJu s ay ı kC'sin dı·ğildir. Farsça bir eser olan Mesncvi man:r.um csiııin 

I., llL, IV. ciltl r rinin önstizlcri Arapça, 1 1., V. , VI. ılrftrrlcrin mukad
dirneleri ise Far çadır. !.deki öusözdeu anl:ı~ ıldı ğ ı gihi hütiin Mes
nevi söylenip bittikten sonra yazar, birinci d r fte rı• Arapça olarak 
bir önsöz yazmı~, hurada, hem H.iisam eddin Ç!'l('lıinin dil ('ğ i il.' M<'8 no' 
vi 'yi söy lerneye ha~ladığını lwlirtıııiŞ, hC'ın de daha gı· ni~ yazmas ı g<' re
kirkcn kısalttığırıı açıklaınış llr. Buııdaıı iltiirli bazı M<"snr vi k iiUiya
tında I. defterin önsözii yoktur. 

Mesnevi ' dcki hikayeleri yazmad an ilnce kırmızı mÜr<' kk<'plc onların 
F a rsça bir iize tiııi vermiş tir ki bunlar bazan hirkaç sa ıır, ba:wn hiraz 
daha uzun yahut kısadır. "Surh" kırmızı nı iina8 ın a geldiğinden Mevlı·

vilik aleminde bunlara surb-i Şe rif (Kutsal kırmızı) rl e ııilm rktrdir . 

Dili, Horasan'da söylenen pürüzsüz güzel hir Far:; ı;adır. A ma içeri
sind(• yer yer Tlirkçe sözcükler, ıit•yiınl <' r oldu ğu gihi hirçok ycrsı·l 
gelenekler, usiillcr, anlamlar da vardır. Bıı hakıınrlan Mes ııt' \· iniıı in r •·
lenmesi gerrkir. 

Mesnevi, birçok hikayekrdcn söz rd<· r. Bunları Kclile n Diınnc 

denilen Hind hikaye kitahıııdan aldıj:;'l gibi diğer kaynaklardan da fayda
lanmış olduğunu y er yer açıklar . Bütiin lıunlarla birlikte hikayelı· rdı · rı 

pek çoğunun kaynaı;'lnı bilip bulamadığım1Z1 da söy lernek yerind e olur. 
İran'ın değerli bilginlerinden, Mevlana a şıklanndan Tabran Üniwrs itı ·s i 
İliihiyat Fakültesi Dekanı sayın dostum Ord. Prof. B. Fürüzanf~ r, 
"Meahiz-i Kasas-u Temsiliit-ı Mesnevi" adlı kitabında bunlardan ancak 
300 e yakın olamnı bulahilmiş tir. Şöyle ki : 

Bir diğer rm~ra: 

.:ıl:..;- ) )l r .r .s.;:.; ı J:."' ı .s.w 
1. tl 

"Kıldı l smail efendi azm-i ı:ülzar· ı cinan" 1041. 
Bunun her ikisi de 1041 tarihini gösterir. Böylelikle önemli bir yaniışı burada dü

zeltuıiş oluyoruz. 
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I. Deft er . ................... 176 Surh-i Şerif 4012 Beyit 
II. Defter ...... ... ......... .. lll 3793 

III. Defter . . ... . ...... . .... -. . . 230 4.796 
IV. Defter .................... 138 3841 
V. Defter .................. .. 176 4225 

VT. DcftPr .......... . .... . .... 134. 4·918 

T o p l a m ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 25585 

Yukarda adını söylediğimiz eserde bu surhlardııki hikayelerin 
hangi kayn ıı klıırdan alındığını azçok saptalıyabilmişsedc geri kalanlan
nın nerelerden alındığı belli olmamı~Lır. Kaynak olan e erler arasında 

ibnü 'I·A rahi ~ey h-i E klwr Muh.iddin'in (ölümü 638/124·1) escrlerinden 
hiçbir hik:i y .. göçürmeıni~ olm ıı~ı dikkatimizi çeker. 

Mcsnevi yaz ıldı ğı gündt'n beri önt'm kazanmı~ vezni olan 

.:.- l, ... ._,.T ;. J .;._;WJ; J~ * .:.-)l~l.i :j~Li ;j~l; 

Fıiilritıııı failutun Jfiilrit 
Ce/ıl zulrnaıes t u i/rn iıb-ı lıayat 

Bilgisizlik karanlık , hilinı ise lwngisudur, diye Efiilki escrinde 
kendiliğinden bu beyti ya:r.mıştır. 

Mcsncvi"run bu "ezni 4, + 4 + 3 = ll li parmak say ıs ına da uyar . 
Mcsııcvid<•n sonra Anadolu'da ) azılan bütün manzum kitapların vezni 
hep Mesnc' i , cz niıiir, drru lt'bilir: Sultan Veled 'in Rebapııanıe, lntiha
rıanıP·, Gülşclıri"niıı Mantıkuttayr' ı (Kuş dili) Aşık Paşa'nın GaripnamP 
adlı 12 Lin bcyitlik eseri, Fııkih Ahmet'in Çer/ıname'si, Süleyman Çelebi
nin Mevliı manzumf·si, yeni bulunan Fakılı Alımedin Mekke, Merunc, 
Kudüs, Şaoı ziyaretlerini anlatan manzumesi, daha yüzlerce manzuın 
eser hep Mevlıimı'nııı izinde y ürüycnleriu ona duyduklan sevgiyi, 
saygıyı anla t ır . 

Mesııcvi"nin ilk be) ti : 

J.:.l"' .;.!~ "x- ci .:t_l _,;..!.; 

J.:.l"' ~ıs::- ~l~ jl 

Olup bugün yaygın şekilde söylendiği gibi 

J:S"' ~lS::.. "-'';" J jl _,;..!.; 

J.:.l ..t ~L0 l'l:!l~ jl 

( Me,,l iıon , M es nevi C. 1.) 
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Anlamı: 

FERIOU NAFIZ UZLU K 

;s '"' ~tS::; .:,~ .J~j .i•. 1781 

(-)'"' ~~sı.; r:' .; .;. 

B en canın camndan şikayet ediy orum 

B en şikayeıçi değilim belki lıikayeı ediyorımı 

Beyti de yukarda ilk yazdığımız şeklin doğruluğunu gösterir. 
Bu iil!'mden şikaye t, kazaya , rıza yokluğu değildir, belki asıl vata

na arzunun ziyad eli ğindendir. Şikayet ikinci nus rada olsaydı bu hakikat 
kaybolurdu. Bu iilem.de bakikat asıl alemin aranması ruhun ıstırabıdır. 1 

Şimdi İsmail Rusuhi D edc 'yi diniiyelim : 

"1781. Bu beyitte iki türlü anlam vardır . Birincisi soru olmaktır, 
bu takdirde ben canların camndan ya ni ca nandarı şikayet mi eylerim, 
ben şikaye tçi de~ilim, balimi hikiiyct, rivayet eylcrim. 

İkinci anlayış soru olmaktadır. Böyle olunca anlamı: Ben canm 
canından dıştan anlayış dolayısıyle şikaye t eylerim . Yani benim sözümde 
canandan (sevgili Allahtan) görünüşte şikayet eylemek gibi bir şa ibe, 
bir eksikJik anlaşılır. Gerçekte ise lı eu şikiiyetçi değilim , belki içimin 
halini is tekli olanlara öğretmek için rivayet, hikayet ey leri m." 

ı' .J.). J _, jl .... J ./ J, . 1872 

,ı ·~;.;.,:. '"' .:..-~ JU; j_, 

" Gönlüm dainıa bana der ki, ondan incinminıiş, 

Ben ise gönlii.n düşkün ve zayıf rnıkçılığından giilmüşüın" 

Yani aşıkın gönlü maşuk ile bir derecede birlcşmiştir, ondan 
öyle bir tezzet alır ki, kendi zevkini başkal a rdıın , namahrcmlerden 
bazı şikayet yollu sözlerle gizlediğinden rııaada aklından, ruhundan 
dahi onu gizlerneye çalışıp lezzetinin ziyadeliğinden dost ile ülfetin
den, abbaplığından şikayet yollu olan hali sözii ile örtüp aklı, ruhu 
dahi bu türlü şikayet edici sözlerle aldatmaya uğraşır. Mesela gönül 
akla der ki , ben o dosttan incindim, zira beHllan, sıkınuları bana 
çok yiiklüyor. Halbuki içten, gönül ondan razıdır. Ona şükredici dir . 

1 Bo noı Veled Çeleb ldıudak tarafından yazılmı~tır. 
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Böyle olunca akıl dahi gönlün bu türlü sırlarıru, gizliliklerini duydukta 
onun bu ınızlkçılığından güler. 

Bu manadadır ki Hz. Mevlana kendi mübarek kalbinin halini nakil 
huyururlar. Böylece istekli olaolar bilsinler ki , Ulu bir Tann erinin gün
lüne bu gibi haller dahi gelirırıiş . Güniilieri dostun sırrını kendilerinden 
bile gizlemeye, saklamaya kasdedermiş . (İ. Rusuhi Dedc'nin Mesnevi 
Şerhi C. I. S. 297. 1251/1835 Mısır ba skısı). 

P eygamber' in bir hadisinde : 

j!.~li J!.~l t,J J~l ( ~~~ j. )l,JI-1!1 

Belanın eıı biiyüğü Peygaınbe rleredir , ondan .<onra Tanrı erlerine
dir, daha sonra bu y olda yüriiyen.ler üstünedir . 

Bu hadisteki şikayet dikkatimizi çekse yerinde olur. 

Bir diğer hadiste de 

r:k $_,.1..:. J. .:ıJ...J>!-1 

Tertemiz insanlar için büyük tehlikeler vardır, sözü de birincisi 
gibi an, duru ya ratılış ta olaoların bu dünyada sıkıntı çekeceklerini 
anlatır. Fakat bunlardan yılmıyarak başta kendi nefsiınizle, sonra 
kötülüklerle savaşırıa nın da özellikle göze alınması gerekir. 

İkbal cğre ti adıy la içli şiirler yazan ll. Sultan Mustafa (1757-1774) 
drr ki: 

B(tşıınızda.n lıiç lıava-yı :ülf-i yôr eksik değil 

Mürtefi yerdir anınçün. ruzigôr eksik değil 

XVI. yüzyılın Mevlevi ulularından Gerıniyan-oğııllan şeyhzade

lerinden Çelebi Divane Mehmet Bey [Sultan emai (ölümü 957/1550)] 
şöyle der : 

Belô dildcndir, ol dildar elinden diidıınız yoktur 
Gönüldendir şikiiyet, kimseden feryadıınız yoktur 

Bugünkü dile döndürecek olursak : 

Belli göniildendir, ağlayıp sızlamaınız o güzelden değildir, Pvet ş ika

yet gönliirniizdenrlir, y oksa hiç kimseden feryadımız y oktur. 

Burada ev'i'nin : 

Diid elinden göıılümiin, f ery at elinden gönliimiiıı 

Mısra'ını da nasıl unuturuz ? 
• 
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Doğuda birçok eser yazıldığı, bunlann hiçbirisine şerif denilmediği 
halde Mevli\na 'mn eserine "Mesnevi Şerif' ' denilmek suretiyle kutsal
laş tırılclığı gibi, Farsça öğretim için ders kitabı olarak Gülistan, Bostan, 
Pend-i Attar okutııldu!;rıı halde Mesnevi yalnız eaınilerde, yahut Mevlevi
hanelerle diğer sofi dergahlarında Mesnevihan denilen özel surette yetiş
tirilm i ş , baş ta Konya' da Mevlana' nın pos tunda oturan Çelebi Efendi ile 
diğe r Mevlcvi dergahlarının Mes ııcvibanlık icazetini haiz kişiler tarafın
dan verilen müsaade ile okutturıılabilirdi. Tıpkı, Kur' anm, Hadis' iıı 

oldn6'll gibi Mesnevi 'nin de bi\fızlan varclı . 

Mesnevibanlık icazetini yani diplomasını taşıyaniara aynı zamanda 
Mcvlevi kül a hı üstüne yeşil des tar (sarık) 8arma yetkisi de verilinli. 
Yalnız Çelebi Efendi ile Mcvliına'run soyundan gelenler ~ikkı- tilbtr 
edilen Mcvlevi küHihının alt kenarlarından ba~lamak üzere Destar-ı 

Gisudar 1 gi y iııirlerdi. Mevlana oğullarından olmayanlar i e desta riarını 

Mevlevi kiiliılııoın alt kenarından bir parmak yukarıılan sararlardı . 

Mcsnevi'nin çe,' irileri : 
Mesnevi, 1run'lı bilgin hir edibin dediğ i gibi , ağıne-i Yazdani 

ve efha-yı Asuınanidir. Yani Tanrının efhasıdır. 

Mesnevi'yi anlamak için ya lım: Farsça bilmek yet er olmadığından 
Farisidan (Farsça bilen) başka; Mesnevihan, (Mcsnevi okuyan) başkadır. 
H erhalde " fem-i muhsin" sahibi yani sözü, özü arı, bilgili bir kişiden 

okuy up öğrenmek gerekir. 
Mrsneviyi anlamak için 1\fl'vlcvilik gelenekleri ilc iy ice bağd a~ınıı k 

lazımdır. Bu da Sııltan Vclcd'iıı İptidaname, R cbabname, lntibaııanw 
a<llı 3 m esocvisi ki , beyi t sayıları 26 IJine yııkınclır . Önrc hunları 
okumak gerekir. Sultan Veled ( 623/1226 -712/1312) en giiç yerlerini 
açıklıırruştır. Kendisi de R ebahname'de şöyle der : 

· Mevlanadur evliy a kııtbıı biliiıı 
e kim ol buy urd( u) ise anı kıl u n 

Tanrıdan rahmetdur anın sözleri 
Körler okursa açıla gözleri 

iz anı benim gözünıle görütıiiz 
Anın esrarını benden sorunıız 

Berı diyem sözler ki kimse demelli 
B en virem ni'met ki kimse yemedi. 

ı Gis6, omuz üstüne sarkan uzun saç manasma geldiği gibi, destarıo bir ucu da 
omuzdan sarktığındau bu tiibir onun için kullawlmıttır. 



ŞAIR MU'l I MUSTAFA'NI MES EVİ ÇEVIRISt 123 

Beyitleri ile Mevlana sarayına ancak Sultan Velcd'in kapısından 
geçmek suretiyle gidileceğini anlatır. 

Eflilki'nin Menakibu'l-Arifin adlı eseri de Mesnevi'nin şcrlıid.ir. Bu 
sözümüzün en iyi tanığı Babrülmaarif salıibi Gelibolulu Sururi Mustafa 
(ölümü 969/1561) nın Mesnevi'ye yazm ış olduğu 6 ciltlik Farsça şer

lıinde türlü sebeplerle Mcsncvi bcyitlerini açıklarken Efiilki'de hul ıı.nan 

hikayeleri olduğu gibi göçürmektedir ki, d.ikkatimizi Efliiki üstüne ye
niden toplar. 

Mesnevi'nin ilk şerh edicilerinden birisi de Ahmed-i Rumi adında 
bir zattır. Buradaki "Rumi", Anadolu! u anlamınadır. Onun yazchğı, 

Dckaiku'l-liakayık ve Rekaiku"t-Taraik ..;:l)all .;:li~ J .;ıla.l _;:li, adlı 

Farsça olup 80 lıap , yani bölümlük bir eserdir. Önce nesir olarak 
Farsça bir öz~ttcn sonra yazacağı ınanzuıneniu kaç beyit olduğıınu 
bildirerek nazımna ba~lar. Orada şöyle der : 

;.~,.s. ~.ı.; lS'" .:,_.,oL.;-:; JL. 

~t.ıı..,..~ ~1_,....1 .Jjl.:. 

.:ıt:... J.C.. ı5.J~ .ı..! ~Li;\ 

;L,f 151 ,-" ( ._,.i.J•) .ı..:. .:ıT ıli 

~·').si ._,;.y .n-! ;> >.>ı 

Anlamı : 

* 

~ J ıli ~·J) .v-1 

.:C> J _;ı IJ-Ju:. .:ı ı~-~ _;1 
.J4fl; jl \...;; ı>.>ı _;... ~, 

)} ı>~<!.,:. .;> ..ı.ı.. 

Adım, nisbeıim Ahmed-i Rumi olup 50 yıldan beri gurbeı diyarın
dcıyım. Aleınierin Tanrısı olan Allah'ın sırlar haziııecisi, hakkın, dinin 
ce/ {ıl-i olan zaıııı rnüriılerindeııirn. Olayların gidişi ile ansızın yolculıık 

edip Hindistan dolayiarına geldim. Ey yilce kişi, adı "Avad, ·.yd>~"".&. 1 

denilen y örede eğlenip kaldım. Yıllardan 725/1324 idi ki, ey yolu, izi 
iyi bilen kişi, Aııad şehrinde idiııı. 

Gerek bizim özel kitaplığunızda, gerek Ankara, İstanbul, hatta 
Hollanda'nın Lcyden şehri Üniversite kitaplığında yazmaları vardır. 2 

• ı Avad, lliııdistaıwı doğu ~elıirlcrinden olup Delhi Sultanlııı'nda bulunduğunu 
ünlü gezgin İbn-i Bııtutn gezi kitııbuıdıı ynzmııktııdır. İbn-i Batuta çevirmesi Şerif 
P.:ııu, l stanbnl, C. Il. S. 122, 127. 

• Dekaiku'l-Hakayık nüsbalon dünya kitnplıklarıuda oldukça çok sayıda ras
lanmaktad.ır. Hület ef. i!five kısmı 96, Veliyüddin 1679, Ankara Milli Eğitim eski yaz
ınnlar 115, Hollanda Leyden Üniversite kitaphğı 1068, benim kendi kitaplığunda iki 
ayrı yazma. Leydw. kitaplığındakinin ketebesi: 
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~ J ..,~ı ;.;.... ;.,.ı ı..,; .rı-! .:.ı: _r.JI ci ..,..ı.:s::ıı l.i. J_~ .:r tı _,.4)1 c} J .ıi 
._;.JJJI •u ~ J Jl ._r.l )1 ı;:l.:"l ~~ 1 ~.üJI ...;., • .AJI -l,.ll -'! ~ (1448) A: \ ..:Li le' J 

.,JI J ~.JI .:ı--1 J ~.lll) J . J .;,ı J;.ç .sj _;- )ll ~ jÇ-. :.t, >y.~ J. .:,_.<JI.ı..,... 

.ı_; .} J .:..ly)ll J r-.ı l,-)11 .:..VJI J ~-LliJ .:..l:..jll J ~:..jll t:""~J ,;1.:.-)IJ 

. ~ıwıı ...,.,J 4 0:·T Jli .:,ı J )<; .:rJ 

Bu Farsça kitabın içerisinde hulıınan, çok tekrarlanan bir heyit 
vardır ki , Mesnevi Şerif okutanlar dersin sonunda bıınu tekrar ederler: 

4 .ıS .st.. ).ri ...;..!IS" 

._,.,1~4 ~ı '..;,ıJ ..;~ ~ LS"""J 
(Mesnevi, C. IV.) 

Tanrı sırlarının keşfedieisi olan Mevlana'mız, biiy le bııyıırdıı : 

Ne yıldız ilmi., ne rerııil, ne düşdür, Tanrı en iyini bilir ki, vahyıdır. 

Yüzyıllardan beri tek rarlanan bıı beyitin Mesnevi 'de, Mevlana'nın 
diğer eserlerinde, Sultan Veled'in, Ulu Arif Çelebi'nin kitaplannda ol
madığım görmüş, sorduklanmdan da kesin bir cevap alamarruştıın. 

Ahmed-i Rumi'nin kitaplarını incelerken bu beyte rastladım . Çok 
tekrar edi ldi ğini gördüm, Ef iski Dcdc ilc çağdaş olduğu halde onun 

minden bile söz açmaması hayrete şayandır. 

Şimdi asıl konıımııza geliyorum : 

".s> Ir :S_,:!." Mesnevi·yi Muradt adıyla anılan Mesncvi çcvırıs ı , 

Prof. Dr. Franz Babinger'in "Die Geschichtsschreiber Der Osınancn und 
ihre werke, Leipzig, 1927." eserinin 15 inci yaprağındaki 2 numaralı 
notu, olduğu gibi bııraya göçürelim : 

2) o crwachnt 'OM, III, 183,4 ein him gewidmetes Tarih-i al-i 
Selğuq des Jazyğizade 'Ali. Untcr dem Titcl Meşncwi-i Mııracli wu.rdc 
die erste ınctrische Ühertragung des Werkes des Gelal cd-Din Ruı:ıll 
ins Türkischc gefcrtigt, dcren erstcr, Mitte Sııwwal 840/Apr. 1437 dali
erter Baod sich in Cambridger, Univ. Bibl., Nr. Mm. 3. 10 (vgl. E. G 
BROWNE, Handlist, 194 Nr. 1000) bcfindct. 

Bununmaali: 

Bıırsalı Tahir beyin, Osmanlı Müellifleri, C. 3, S. 173, n 4 ünoii 
satırda Tarilı-i Al-i Selçuk (Yazıcı:ıade Ali Efendi) Yazma, II. Mıı· 
rat'a sunulmuştur. Farsçadem çevinnedir deniliyor. 

Mesnevi-i Mııradı adı altında, Celaleddin-i RıımE'nin eserini ilk 
defa Aruz vezni ile Türkçeye döndiirmüştiir. Bıı çeviri 840 Hicrt yı· 

• 
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/ının Şevval ayı ortası Nisan 1437 ıarilıini taşımakın olup, işbu cilı 
Cambridge O niversitesi kitaplığı. nda No: MM. 3.10 da ka_yıılıdır. Ed. 
C. Browne Elyazmaları listesi, 194 No: 1000 de kayıılıdır. 

Franz Babingcr'in bu ifadesi beni pek ziyade ilgilendirdiğinden 

Mevlana lıakkwda büyük saygı besleyen Prof. Dr. Ed. G. Browne (1862-
1926) ilc A. R. icbolson (1868·1945) hatırasına saygı göstermek üzere 
194·9 yılında kendi paı·amla Londra 'ya gitmiştim. Orada konferans 
vererek, bu iki zatc tcş<"kkür ettiğim gibi, Cambridge şclnine geçerek 
oradaki kütüplıanede söylenen bu c~e ri incelcdiın . Gördüm ki, Babinger 
ya nılm ı ş tır. Kitap Yazıcızade Ali efendinin olmayıp, belki Muini lıin 

Şeyh Mustafa a(lıoda hir zatın çevirisidir. ll. Murat ad ı na, padişahın 

Saray memurlarından birisi vasıtasiylc aldığı buyruk üzı·rinc yapıl

mı ştır. Mcsnn i Mu radi'de yalnız Mesn<''' i ı;evirilc ri olınayıp, Muini'nin 
ş iirleri, gazellı·ri de vard ır. Cambritlge'tl<"ki yazma lıir tck ciluir. Tarihi 
dr Şrvval ortas ı 84.0/ isa n ]4.37 dir. Bunun birçok sayfalarını clcftl'rime 
not cllim. 

Tiirki ye'yc dö ndükten sorıra bi?.iın kitaplıkları araş tırdıın. Bur· 
sa'daki Orhan Gazi Kitaplığında huluna ıı Miinzcvi bdu ll ah efendi
nin vakfı'yiediği birçok yazımılar arasmda 1664<, 1665 numaralarda iki 
hüyük cilt ularak gördiiın, pek ziyacl<· sevindim. Bu defa daha ra
hatça okuyup , göçünnder yııptıııı. 

Muini Muotafa hakkında ehi Bey, Latifi tezkireleriyle 840 yılında 
M .. zid Bey tarafından hazırl anıp, içerisindeki ~airlerin adlarım, Prof. Dr. 
(ILC.) Fuat Köprüili 'nün Dinm-ı Türki-i Basit adlı 1928 dr yayımlanan 
t•st: rind r okuduğumuz listedel hulamadığıınız gibi, 'Hacı Krmal'in tck 
yazmas ı Bı>yazıt Genel Kitaplığında bulunan Camiünnczair adlı azixc
lı• r m~ı:muasında, Aşık Çel.-hi, Hasan Çelebi tczkirelerinde dahi bula
ırıadıırı. Ihtimal lıir ) (•rdc vardır, fakat ben lıe niiz ras l amanıışıındır. 

Ancak kı·ııdio inin Afyonkarahisar'da Mısırlı-oğlu Türbesinde kabri 
lııılunan Valıdetrıamc adlı tasaYvufıı ait eser sahibi, Akşcmseddin 'in 

müridi Ahdurralıim'iıı müridi olduğunu türiii csilclerlc yazmaktadtr. 

ı Milli Edebiyat Cereyııuııun lik JIJillı~~irlcri , Dh·aıl·l Türki-i Basit l stıuıbul, 
1928; bu eRe ı·i n S. 60-64 urn~ında Cauıi'un· ezair'ler1c. bunların içerhıüıde bul u narı 

nadolunun X lll, XIV, V ci yüz yıl şairlerinin ad l arı olmıtkla isteyeııler bııknhilirler. 

' Mısır l ı Alıleddiıı oğlu K ıırnrusarlı Abdorrahim Akşemseddin'iu değerli bolefie
rinden olup ı.asavvuf il c uhliiktıuı bahseden bir mukaddime iki k .. un bir bitiriırU toıı· 

l nyn ıı her kısm ı 10 lıöllimü içine alan Tiirkçe Miinyetül Ebrar ve GııuyetUI Ahbllr adlı 
eserini Çelebi Sultan Mehmet'in klzı Selçuk hntuıı aduıa yazı~tır. Diğeri 865 yıluun 
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Mesnevi-i Muradl'den babsederken uzun uzadıya şürle riııden hangi 
bölümleri çevirdiği ni söz konusu etmekten ziyade, genel olarak bilgi 
ve rmeyi daha doğru buluyorum. Gerçek olan şorasıdır ki, Muinl bu çevi
risinde büyük başarı göstermiştir. 1lerde yazacağım Mcsncvi 'ılln ilk 
çevirileri adlı uzıııı bir yazımda biitiin bu konuları ay rı ayrı incele
yeceğim. 

lik kısımlardan yer y~r göçürml'ler yapacağım : 

~-' "! _, r.- )1 ;;-'" )l.:iılr ! 
(."" )\ :r )\ ..:;, 1 r. .:..lı ~ )\ .~s:. .:r ..:;, 1 .:.,.i.;, 1 

;;I,;J J .li+l, ;....-: <;>'i j _,.J~ )\.!.; 

Bizden olsıırı sad sala.vaı ıı sPlaın 

Nlusıafa'ya k'oldiirür Hayru'l-enaın 

Rahıneı e.,/ıabına vü eıbaine 

Cümle-i tiline vii eşyaine 

Belki iman ehlini n kiillisinP 
Ra/ı.m it ey Ralıman-i bi-nevın u sine 
Sensin ey Va/ılıab ıı Ralıaıııan ii Ralıiın 

Biz u.saıe ismeı eyle y a K erfm 
Sm.sin ol şah-i kadim ii bi-:eviil 
Benverı ol r{i/ı içre galı-i pay mal 

:.ı;.; oY..>' ı~_,; rı_,.:. <../_,; j\ 

j..\,! ..;;.~ .A (..J:ı:- ıJ~ ..iJ 

... ı J ı.H >) ..s i .~,:. _,; 

~ ~.) .) r:~ L. ı.:, l ~.c.~ 

~l),JJ.J', ~> li_, r.r;:_ ..si 

J4 >.J'. j~ J .r J (..ı; <.SJ 

A deme ol dem ki nefheııi demin 
Ta ebed nıaksııdu se ıısin ii.demiıı 

Şabıın ayı ortasında Bahar Mevsiminde tauıaınl ıulığı Vahdctnıune mouzumesi olup 
Eyup Mibir§nh kitaplığında 281 nurnilrada knyıtlıdır. Karnlıiııardak.i Camiln Vakfiye 
ahibi Abdurrnhimin kardeşi J\1uslihiddin Mustafa Çelebi olup V aldiye tnrihi 857 dir. 
Oamanlı M. Cilt I S. ll4. 

Bana göre Mesnevi tercemeci!i Muini de belk.i Karnhisarlıclır. Münyctill Ebrar'ın 

bir yazmas ı Aukara Eğ-itim Bk. lı!ı Yazmalar kitaplığı No. 1070 tc vardır. 
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0...:. .J!.':/ IJ_,; 
1
.,.ol_,.:- >.Iy _jl 

iı...:. _;;~ ~ (.J>c Lly JJ 

enden isterverı seni sPııdeıı sana 
'I'll ideın seyr ey mukim iiııdeıı soııa 
Mustafa ışkıne kıl hacet reva 
Ya Gaııi, geldik fiıkir ii bi-nem 

.::.-1 _,.ı,;. IJ l.ı.c S' .ı.>'- .:ı T 

.::.-1 Jil;i /l.. J> ) ..; \ Jl J J; 

Pamıağmdan iki şakk oldu kamer 
A_yrıı vasfi oldu mlt:aga'l-basar 
Ayn-ı hakka ayn-i insan-ı rıazar 
N ur'dur irısarıa, insani basar 
Cennet içre ·ci ki-i bakidiirü r 
llak nrıın didru-i miiştakidiirür 
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Peygamberin sevgili 4 halifes inin adlannı yazarak onlan övmckte 
·J.O ı n c ı he yi Ilc : 

Can :eblmuıı lıi:e aç bi-kclill 
Halile doldıır dilim bi-kıyi u kal 
e:v Celc1/eddin·i kan-i marifeı 
Ey dili iilmiişlere lysi sıfaı 
Serısin ol kudret lisaııı piir-beyaıı 

A ndelib-i sohbet- i rulwniywı 

Bir sö::iirı .viizbin hicabı ref eder 
.Şems-i imandan .~ahabı def' eder 
Zatın oldu mazhar-ı ism-i K elim 
Can sakimine ketamındır lıakim 

SP11siıı ol Vahdet giiliiniiıı biilbiilii. 
Vrilıidiyyet gülşeninin /ıem giilii. 

cSJ; .Y- .:ı t.:-. _.s::; • J- _,ı. 

cSY ..; _~ .;...... ~V "T 

Ruhuma ervalı-ı ruhetten sabııh 

Sun feralı dolsun ol aktalı ile ruh 
Şem.~- i Tebri:i şuınu.sun menbai 
N ur-i Ye::daniııin oldur nıecmai 
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Çün ziy a saçtı cilıana Şenıs-i din 
Zerresidir Şenıs-i af ak u zemin 
Zerresinden doğdu nur-i cifiıab 
Oldü udundan 1 ödü d11d-ı salıab 

Ol salıabı y üzüne kıldı nikab 
Utanıp dökıii terinden yere fi b 
Şems'den hiç zerre M-ııur olmadı 
Zerremi kodu ana ol dolmadı 
Zerreyim iy aftab-ı marifet 
Zerre m i se ı ı kıl berıi nı güneş-s ıfat 

Seıı serıet sin bana ey ulıaıı Veled 
en zıılı11r ct can ıma n11r-i Alıad 

~j ls .:r_l .:..~ y :~ 
-'!.i ._f.,;4 y IJL- J !.1~ 

Y a ziyae'l-lıaH·-ı Zeyne'l- A riji11 
Zeyn-i Hak zaıuı sıfclıuı zeyıı-i din 
Ş;iyle kim doldu teliimizin cilıaıı 

1-lilld ü Şiimat ll Ira/ı· 11 Si.1 taıı 

Mısr 11 Rum u Çin ii Kıpçak 11 Y emen 
Tiirk ii Tatar ll Horasan u A de11 

enden irer leşn e-i t11llôba lib 
ende s irab-ı şarap olur .<uab 

Bu lıicap zıılmatı içre teş ıı e -leb 

Koma bizi Hıdr ol i r lutf-ı /~ab 

Koma IJizi şöyle malıwb 11 zelil 
Jy Celilirı Cebreili ol delil 
Ab-ı Ilayvandır bize A bdurmlıim 
Bir ulu caııdır bize Abdurralıim 

Kabr karcın11111gu içiiıı gcım yemeli 
ur-i Ralımandır bize Abdıırralıinı 

Nıi-iimid olanlara old11r rica 
Kurttıilir ana idenler iltica 
K im ana ir se H ak' a irer lıema n 
Kalmaz iymaııında hiç şekk ii gürnan 

ı Ud = b aya, edcp. 

•) .;J.L. J .r...,ıı t_ljl.. 
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Yolda diişrniişlere oldu r destgir 
Hem karunu dillere malı -ı miinir 
Bu Mufrı'e ycı iliilıe' l-iileıniıı 

Ilimmet-i Abdıırralıirrıi kıl muirı 

M ii ste irı im ki m mu tn ola selef 
Nef s Fir'avrıin e avrı ide lıalcf 

Fetlı- i biip olup harap ola lıicap 
Mesııevi'den ma 'ni ola irıt ilıap 

Çürıki f e)'ya: olmadı /ıergiz balıil 
Vardurur lı er carıda bil ıııır- i ce/il 
f-ıltJ-i Uabbarı i ile söyler H acer 
N ur ile Tıır'a enallalı dir şecer 
E:xle olsa bizde feyya:-ı senet 
ldiirıii.p .... . .. . .. umarız nıedet 
Tarı değil ger biz de gıiyii olaı• ıı : 

Giilı p irılıarı giilı rusva olavu: 
/!,) Muini söyle sırrı fiiş fiiş 
.';)e nıs ilı• pervaz - ver olııuı: lıııfaş 
Ma' ııii kıl Mı•snevi 'deıı miirıtelıap 

Man evi rıcım. it llifurcıdi 'ye lii~·ap 

Bil ş u 11eçlıdendir M uradi'ye lıumiim 

Var idi dn •r içre lıir nur-i eniim 
Zat-ı nurııllalı idi şekli beşer 

Emr elinde döner idi lıayr u şer 

Olmuş idi i11se tı ii cinne Murat 
/ş iğinde diid unıcırdı. Keykubcıt 
Hıdr siy retlii Habı:bii ' l - enbiy a 
N ur s ııretlii Mülıibbii ' l- evli_ya 
A dil ii alimierin hem lı emdemi 
Fa:ıl u ci millerin lıeııı malıremi 

Ka.lb-i safı tolı ilm-i min-lediin 
Pür-meüıı.idiir lisarııııda selııın 

Rulı nefs in olmuş idi galibi 
Kalibi ka/b ile Hakkın talib i 
A nııı içün cem' olıındıı bıı kiıap 

Kim budur ıullciba keşşafü'l- lıicap 

lşbıı ııuslıa " Maılabii'l- Esrar" dır 1 
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Nur-i Şenı-i nıecnıau'l- envcirdır 

Bundadır Ab - ı lıayaı-ı marifeı 
Budiiriir ölmüşlcre lsa - sıfaı 
Bundadır aslı kinayiiı-ı sari/ı 

Bundadır esrar-ı ayaı u vazi/ı 
Bu ider tebdil-i ahlak-ı beşer 
Hayrile gark ola isıirak-ı şer 

Zahiri sanki hikayaı ii mesel 
Batını Hak'tan hidayat ii anıel 

Kalbi saf ii pak ider taklitten 
Cana kapular açar Tevhit'ıen 

Çtik ider kesret hicabın serıeser 
Sır ıolar ser nefsi has payin keser 
Nefse afaki kamıı tatbik eder 
Cem ü tefriki vii hoş ıalıkik eder 
Baki l'vsafın okııyanlar bilir 
Şekkeri ağ:ıntı koyanlar bilir 
Tatlu olmaz lrifz-ı şekkerden dimağ 

Evi ruşen eylemcz şekl-i çerağ 
Şeh Mıırad içün ki eıtiik bunu cem' 
Mecrrıai canda bedr envar-ı şem' 
Ger kabııl ide o şah-ı meh-sıfaı 
Gerçi Hıdr'a tan değil · Ab-ı Hayat 
Kesb ide bundan fevayiı bi-aded 
Bundadır her müstefid içiin meded 

.:ı_, ""!ı .J .:;.J.L .:iı ı .ı.~.,:. .:ı~ .:ıtı.L c"" J , 

Çü Arş ola arsan olııcak arasat 
lsmeıün(e) ola affı Hakıa usat 
Meşrebin safi cvliyadandur 
Yerin Allalı önünde saff-ı vülaı 
Zulmeı-i eelıle sensin Ab-ı Hayat 
Müşkiliiı-ı lıicaba hem müşkaı 
V asfını kim idebilir liykin 
Daiyem dayim eylcrim da'vaı 
Eınıezerrı hamd şimdi hacet içün 
Daiyem cümle saat ü evkaı 
Ta Muin'in ola duası kabul 
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Vir salavaı-ı Eşref'i.ç-sa 'daı 

Sat salaı ana vii. aline olsun 
K 'oldürür nur-ı zat ii dav-ı sıfat 

.;_,;... .;,, ı..; it.; .:ı~ ~ , 

Ol sebPpteıı dendi Uifzı Ma'nevi 
Kim bana nıelıaz oluptur M esnevi 
Din usulinin usuline usiil 
Mesnı•viclir çünkim ey sahip - v usül 
Bundadır akvlil u ef'al-i Nübi 
Bundadır esrar rı avhal-i Nübi 

;;,_;-«>i .t" .,..Al .:ı~~, r" 

Ben bu niyyeııe çekerken inıizar 

ŞPiı n edinıinden irişıi bir tıigar 

Oldıı ol da bu duay a multemis 
Ol safaciatı sôf oldu akl ıı his 
Biz de bu esrara ôgaz eyledik 
Rüz giilzarına pervaz eyledik 
Biifbiil- i gfıyeııde oldu can ii dil 
Can gibi guyende oldu üb u gil 
Tuti-i Can Mısr-ı sırdan açtı per 
Yusuf-i ma'ni elinden yir şeker 

PirPiıen buyiıı ıııyup yakab-ı ten 
Bu çemende Janiledür tane ten 
Şôdlıktan akl u can cuş ı-yledi 

Cuşi cism ii lıuşi sarhoş eyledi 
Jşkdan dil goncasm urdu saba 
Ergovan-ı can cüpbetıi kaba 
Cilve ıı urılu rahat-ı tavus -ı ruh 
Falikıı 'l- esbalı ana sundu sabuh 
M.estolup esrarını fôş eyler uş 
Kmdiliktetı kendııyi lıiş eyler uş 
Kat•miıı e kendi lisaniy le nuziil 
Eyledi kiilli Nebi vii hem Rasul 
B iz de T ürki dil ile şerh eyledik 
Kavmimize dilleriy le söyledik 
Mesııevi kim ma'ni-i muılakdürür 
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Her ne kim varsa içinde Hak'diirür 
Diledük Tiirki lisaniyle bey an 
Oluna mcifaze aıı-aytııı'l- iy an 
1-Jiis u ılm andan ideler mnıfaaı 
Dolu nıırıı iilcme güne~ sıfaı 

Türki vii Çini Acem yrı ger Arep 
Ciimlesiııdeıı kasdolan T evhid-i Nap 
ff er biri bir dil iLP gPidi ilıat 

CiimiPdeıı ıevhid-i Rnp oldu murat 

..; l>.,-- .Y ._:,1; .lr-1 .J l~ ;> 

.$.11 .>....:.. 1 J;l.iJ)'I ....;..6:. 

Kimi Tanrı dir kimi n_ydiir ilii/ı 

Kimi Gclmaçi dir ii kim padişalı 

}'et.miş iki milletin maksuda llak 
ller dil ile Hak diler mevcudu 1/ak 

L.J.)y) ı;_,;.!.. \.) c.>__,.:!.. 0~ ; J 

Mesııevi k'oldu milsernma Mesııe11i 

Hak sıfaıııı dutıu ol şah-ı kavi 

Ciimle uzvurı çifııir ııefsirıe bal.· 
Gör niCI'diir göz ii kuş ıı d ay ak 
Ol veli de buna elieli Mesnevi 
Oldugiçiiıı lafzı vii hem marwvi 
/Jalıı bir beyt. iki ınısrada tamam 
Nitekim bir mısraı tam biri nam 
Mesrıevi miinası oldu ııik-rıam 
Mesııevi rıaını budur bey n-el erıam 

Şimdi "Şeyh Muin bin Mus tafa ' nın hazı csrarı" başlı ğ ı altında 

~u gazelini yazalım : 

L.&...JI 1 J.ı....ll j.-1 .:r ~1.1.,- jl...J.I ~ ;;._ .. t-,.! ).r'l ._,.;...~ .:r 
Kim alı-ı zarııı işitip olsa ıişrııi-yı Ney 
Bir dem bekaadaıı ıırdıı vü oldu feııii -yı Ney 
Illa vü lıide olma beliiyıle müptela 
Valıdeı kulağı/e işidübeıı seıııi-yi ey 
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B ağrı nda ış k od( i )le bunca de fiği var 
Tan mı lıezar dür/( ü) ide mili ş ana-yı Ney 
H izaıet.te bap,layıp beli n ü daj!,layıp için 
Dizara toğrıı t11ru/Jen t•ylı•r senii-yi Ney 
Tol11p lıav<i-yi lıuy ile varırı y ile ıwüp 
Old11 tema.m fakr ile frılrr-i gınrl-yi Ney 
Kaddi elif eyledi çengirı b1•lirıi dal 
Kan içiip ii ci[ier yemek oldu gıdii-yı Ney 
lııi fida nida.mra sad canı a.ndelip 
Tutiler<' şekercim ide/i rıidii-yi Ne_y 
Kıwırıı dir alı idip nideyim dnstrı riiz ü şı•p 

Olup yıwa yuva ı s ı olalı ciidii-y i Ney 
Billbiil çeıw•nde gulgule kılıp dise ne gam 
Taşlar trışır da giri/ı etse ed<i-y i Ney 
1/iidlıiid Hiiseynide pyfese nağme bııselik 

Ger :enguleyle gulgule kı/sa Neıı<i-yi Ney 
Bir perdeele ider nice trısn~f kavl-i zat 
Nevrıı:i 1 sfalıan'da çığırıır lı.ııvrl-yi Ney 
Perde y ig irmi dört ü makam oniki olmaylı 
Birlik nidasııı itsl' diigrl lı içre ııa-yı ey 
ı'VIiişg in o .~'/ısr-ı Yııs ııf-i Yak11b'a lıem figan 
AL,mf, lıoş alı•nıdir ezelden livrl-_yı Ne_y 
Nrlsur-ı köhn e kim bu (Uı.rlsır anrlsıdır 

Lokmmı - vrlr olur ger irişse demi-y i Ney 
Gerçi Mııitı ıolı g ııadır lıatıl ile 
Dilrr ki Nı•y gibi aça gııasm ata-yı ey 

.i _ _;.JI,.r _,,..; -'!_l..) u ~lS'~;J \.ı..:- .:...~ .) :,~ 

ı <ile-i rtl'y den işitgil y a /m ney 

Kim neden af,lar neden göyrıiir bu ney 
Cuş-i Mş liÇ duy şikliyetler eder 
Ayrılıklardan lıikii_yetler eder 

~ ı~ <>J:.!.. :,, J) jl~T 4 j!L.. :,, _f' JI_;..-

Sual kerdcn-i sail baagaz kcrden i Mt·suevi ra-he- ey 
Şol kişiler k' ola h ii m - Layesmeun ( :ı_,.......;_ 'Y !"") 
itiraz rylemesiin l€1-ya'lemıııı ( :ıJ~'Y ) 
Kim ııeden nay ile iiğaz oldu söz 
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Kim bi - Bismillôlı biitıyad oldu söz 
Niy Huday a Hamd u tıeymeılı-i lıabip 

Bu nice ıas11ijdir ya Rap acip 
Haslar sırrın bilemez um olan 
Sırr-ı nôsı nôsc-i en'ônı olcın 

J-!1_,.,- ~ , 

Ney acep ger asi ditıse koıı sa .fer' 
Nitekim tolım eker ol ziirra-ı zer' 
Tolım içinde yaprağ u andan şı•rı• r 

Yalısu/ii minlıü.'z-zelıcr s iimme's-senı er ()'1 ( _,-)1.:.. J-..>:) 
Banda da Ney dindi kast oldu kcılem 

Çiin zulıura t•vvelô geldi kalem 
Ol kalem y ani !.·i ruh-i Mu,tafa 
M i/ır-i m ii/ır-i iıcııeın- i Imiır-i se .fa 
Rulı oldu ciinıle ervalıcı m eııd 

Mebde-i mirsad u miirşid i Reşod 

Diiştii nayistatı-ı va lı.clettm garip 
Yine in/er ola aslına kari11 
Çiirı.lri lıamd ii şiikr ii el.fo z u h/ıinı 

Ol taayyiinderı iyarı oldu tı•nuurı 

Cümle iilem ewellrı ii ôlıirin 

Oldu ol ruh içre şüpaş-ı karin 
Çiinki bu akiiııe ney oldu .w•bı•p 

Evvel ol zikr olmak o/ma_yn acep 
ôy dirsem çokdur esrrır ü eleiii 

L~yk çok şef<' delil olma: koli/ 
Ilabb-i a.•gardarı hiliirler IJPydcıri 

ZerrPden fun ıar·l Ş(lfns·i ,) ,ııeri 

K ii f idi r kılca işaret akılı• 

Arılamaz alımak urursan bin si/e 
Ko bunu gel nôye ey pir-i muga11 
Cör firak ile nice eyler fignn 
Dir neyistatıdarı çu kıldım firkııti 

öz ile saçtım cilıana hıırkati 

Nalişimden avreı ü er iniedi 
Yatıdı her kim ol ikiden dinledi 
Adem ol firkatle gözdetı ılökıii dem 
Gözii piir-nem oldu güniii toldıı gam 
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Kan döküp Yakııp eder vasl-ı Veled 
N ey figan kılııp sorar vasl-ı Elıad 

Niiy -i dilde şerlıa şerlıa çün firak 
Ta ki ide şerlı-i derd-i i ş tiyak 

Aslı niiy in çün ezelden dildiirür 
Niiye dilden dem-deme lıasıldüriir 

ller kişi kim kılsa aslından baid 
Yine vasl-ı asl-ı cidd ider cedid 
Cümle eşycı asiımı eyler rücu ' 
Per'-i lıııdıır ney lfaka eyler şurujt 

Ciimle meclislerde ııı•y nalcındiiriir 

!ı1 alırem-i nigiin ii bed-lullmıdiiriir 

ey mukavvidir ne kim göniildı• rar 
Kim iş itse dildeki ı•ann kovar 
Talib i nuıılubuııa vas ıl h/ar 
Aşıkcı ma'şukuıııı lıii< ıl h/ar 
Bu ney oldur kim L el>-i Siiplıaıı çalar 
Sunma ki salırada lıer çobaıı çalar 
Dil tıııağiylı• muhabbet ıııiyi11 iir 
Sem'-i sırrı ol 11 eyin savtılla ıır 

Kendü za11ııında göre11 y ar11n scınır 

Niı_vden cilya-yı e.< rarım saıı,ır 

alesindPtı s ırr - ı ney sanma11 baid 
Kim .................. . . . 
1/ıış gıış ıından yıı çirk- i gaflrt i 
Tti tuyasııı sırr - ı 11 ay- i Ifa : reti 
Caıı a ıeıı içre rPiı -i mestıı r y ok 
Liyk ten m n görıneğe destur y ok 
T en f ena kılmak gt•rı•k caıı girmeye 
Dahi y ii zbin wrı-ı caııiı ıı görmeye 
Ney gibi bağrı delip y akmak gerek 
Adı y iliere viriip yıkmak gerek 
Oddiiriir ol ııeydeki dem y il değil 

Yi/e varsın kim buna ka.il c/eğil 

Jşk odııdur ney'de yel oy nar y anar 
Nitekim cam içre nıey ka_ynar döner 
Y ardan ayrılan biliir ney lıali11i 

Camı piir içe11 lıilii r mey lıalini 
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Perde-i ney pereleler yırtar nıiiclam 

Gösterir her p errledr in~a11ı-ı rinı 

Lütfile tiryak-ı cişıkclır bu ney 
Kalırile zelır-i nıünafıkclır bu nı•y 

Buncilayuı saz-ı pür - i/ırak yok 
Aş ı.k-ı dem - saz hoş muştak y ok 
N~y anıcak gözleri pür-lıun eder 
Kıssası sad Leyli'yi Mewıın eder 
Nı•y dı•nıindendir ciji,erler piir - kebap 
Nryden olur her lebibe fnlı-i hap 
Aşık-ı lıuşyar-ı ney bl - lıti ş olur 
N itekim söz müşterisi güş olur 
Ney - sıfat y oldn belin bağlayı gör 
1 ş k odııyla baji, rını tağlayı gör 
Masive'l- Haktan dilünü kıl telıi 

Ney gibi efgan ile ıol lıer - gelıi 

Cismini sunilılnr kr.l derelden 
Cam-ı canı ney gibi sil gerdelen 
Nriy-i c ane ış k i le ·v urgıl du rak 
Kalmayasın ıa ki canarıdan ırak 

Bana ganı gününde bigıllı oldu ney 
Ruz u şep suz ile hem - ra/ı oldu ney 
Niıelcim sudarı balık ıoymadı lıiç 

Ol ki günsüz oldu günü oldu giç 
Ruz u şep gitıügüııc sen yime gam 
Çiin bizimle kalır ol şıilı-ı ne'am 
Nayclerı sir olmadı ôdcm oları 

Adnniler sırrına malırem olan 
Pulııeler balısin bilemez hamlar 
Hassa-i /ıassı ne bilsiiıı ünılar 

.;j ~ J (.:" J..:.~ ~~ J..:.;;

.r~ .sbi;T ,_,!~ J-.(; .ı:.~ 

Sen sana senden işiı bir nice pend 
Senliği ko sana sensin y ine bend 
Sen seni terk et sana serısin lıicap 

Ayn-i ay nin eneledir konıa serap 
Nice bağlarsın seni sen ey piiser 
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Nic~ye dek bend-i sim ii bend-i zer 
H er ki bir ibrıka bir dt•rya döker 
Rızkdır kahın , kalan taşra akar 
Yani iıse ıı diiıı ii giiıı efkıir-ı mal 
Sana rızkuıdır kalan lmki ı>Pbcıl 

Cuzesi olma: lwrisin lıiç piir 
Toldura grr tiirş ii şiriıı, lııtlv ii miir 
Vireseıı bir e/ıl- i lıırscı serteser 
Bıt cihanı lıırs olur dcılıi biter 
Düıı-lıimm eıler gözii olma: ~ani 
Mal ilP kaııda gani olsun dı•ni 

H ır s ibrıkına döksrıı bi n bulıii r 
K (llrucu göstertniyf' arıa gu rur 
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Mu ini, XV in r i y iizyı lda s•·sli harfleri az kullarıarılanlan uiris iılir. 

Daha çuk hare kc lrıni~ Lir. 

Mcsnevi çcvrisi, !JaşLao buraya kadar okuyarılarca · sanırım ki , 
lwğo•nilnıiş t.ir. Söz sci7. döndermiyorsa da konuyu iyi anlamış, Mevlana' · 
nın hal dilini bilerek ca nlı , akıcı, içli yazmış tır. 

Iki uii yiik ci iL ..Jh e ı Le lıüLiin Mrsnevi olamaz, hepsi bu kadar mı, 
yuksadaha var da bir kıyıda ını k ıı loıı~ bilmiyorum? Tabir Burs alı d a 
görırı cmi ~, bizim Mcvlrvi kaynakları s u smııkt.adır. K endisinin ınan· 

zumO'lrri, gazdie ri ıJ,. çok ilginç ı i ı·. 

• 
Mı-vliina ' nın lıü yük önem v(' rrrck kitabının ilk hikayesi yaptığı 

bir Padişahın ava gicl crkı·n yolda gördüğü kıza aşık olması olayını 

Muini güzel dille ııııl aL ınakt.adır . Bıı hikiiy<' çağımızın bü y ük ruh 
çüziimciisli . igrnund Freud (1856 • 1939) P sychanalyse us ulünün ta 
o zamanlar kullanıldığı a nl aşılı yor. Mevlana bumı İbııi Sina (980-1037) 
dan almış, !ilkin kendisi ona daha giizel bir t'da vermiş tir . İngiliz he
kimi, Mevlana aşıkı Prof. Dr. E. G. Brownc (1862 · 1926), ünlü eseri 
Arabiarı Medicine, (London, 1922)de bu hikaye dolayısiyl e sahibine 
bayranlığmı anl atır. M<·vlana, Inırada gen i ş bir tıp bilgisi olduğunu 
açıkça hizı: an l aLmakt.adır. 

!l~S jl; ~.J,.·~ .J I~.Jı ,l_!;~ :ı.ı;~.J S:r..:l,;, ,l_!;4 jl; ..;.!~ :ıl:-! ~, 

.JI ~t... ~, ,L! ~JJ .J 
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.JL:.-1, .:.ı_ t .:ı b p ..si i;_,:.!.~ 

.:ıT ..:..-L. JL- .>.<; ~ ör 
1 ş idi n i_y dostlar bir dcisıan 
Kim saray-ı sırra oldıır iisıan 

Bu 1isıandaıı tyle her daim güzer 
T,7 vi re esrar-ı dilherden lıaber 

Remzdir bıı diisıan ıı bıı beyan 
K endi nakd-ı halini eyler ayan 
I/er sözii kcndöziine nıi'yar kıl 
Y are yare yarerini y ar kıl 

Nefsin içre dir 11 e k'olsa ufukta 
Nefsiıı içre _yazılan evrakta 
Aç gözün kim le ı•lı-i malıfu z oldu bir 
Her neye nefsin lıabib ismini dir 
llak ınııhiı oldu cilınııı serteser 
Ey/e I-lcıkıan Uakka /fak ile ncıznr 

/Jinle remz ilı• kinayet ide/im 
Ol kinıiyôtı hı• -gcıyeı idl'lim 
Bir :emcındıı vur idi bir Padişalı 

Olmuş idi aleme zıll- ı /LU/ı 
Malik-i dünya vii din olmuş idi 
llas -ı Rabbi'I- A lemill olmuş idi 
Padişalı ol can yani e_y cii ı •ıın 

K 'ol old ur has- ı şiilı-ı liiınek{ııı 

Bil ki mülk-i miilik-i kiil oldu nı/ı 

Zıll-ı llakıır Ilah- ile bulrlu Jütli.h 
Jlüm ledün_ycı mıılızırıı11'daıı lıoş siiı •ar 

O/dı srılırıı-y-ilıbiıli. ide şiktlr 
Gördü ol salıra içinde 11 ejs ii 11•n 

Anı s ay detti lllıp bu tc11 Jitc'll 
Netekim işbu nıecazı şehri_yar 

Kim şikiiriçiin koyııp giııi diyar 
Bir gün oldıı iııifaka şe/ı - suvar 
Ol meger itmiş idi kasd-ı şikiir 
, ahin-i dil şôlı elinderı açtı pu 
Kıldı lıir taı1 u s-ı Janiye nazar 
Şe/ı şikiir ister iken şelıbıiz - var 
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Hüsıı-i ıavus aııı eyledi şikur 
Bir keııizek yaııi kim ıavus - veş 

Cezb idip şe/ı gönlü to/du keşmekeş 

Dame ram oldu şikô.r ister iken 
Hare ıaldı giil'izar ister iken 
lşk elinden han-i şch piir içti cıim 

Ol keııizek yoluna oldu gulam 
Gözü göriip gönü l oldu miiptelıi 

Tas-ı bal içinde yiiz yii:biıı be/u 
Ass ı ne gerçi kim igne ola zer 
Çun baıa göziinii ide lıi - lmsar 
Suzerı.-i zerdir merazi yar bil 
Göziinc assısı yok iy e/ıl-i dil 
lValrşa kalı111ı ışirıo nakkaşı sev 
lJiıli Hal.· dimeıli göz ii kaşı sev 
Nakşa gijniil vircn olur şermsôr 

Kim SPVl' nokkaşı oltna; Sl'IIJ{St.ir 

1~te böyle akıcı hir dille hikayı· .ı e, anı t•ıliyor. 

İkinci rilt ~öyh· lıa~lar: 

Şii.kr sana ey T>:erim-i kôr$a; 
Ey lôıif-i Padişalı-ı bf erıba: 
.Bizden olsun .<ad salatil lıem sc·lıim 

1\/u.<trıfa'ya kim odur lıayru'l-eııam 

Canımı: dilin kerem it kıl fasi/ı 

ltsin esrarııı kinıiyıiıın sari/ı 

Göırliimii: miirgrııcı snı ııer perr ii bal 
1\aaldcıı /ıal ilirıı• açsun bi- vebal 
IJ11st bustarrıııa perı •ıız iılı•liim 

Mesı olup mPstanc 1iva: ideliim 
ıı:-ı Daı•~tdi serııga: ideliim 

Grıssalu gönülleri sa: ideliim 
Canların viranuı abad idcliim 
Fikr ii felrmiır peşşe.<irr M: ideliinı 

Bu/ıl u azw ömriiııii az ideliim 
.Kalb ıı ca.rıı ışka demsa: idelüm 
1 ş k-ı sırrı rem::t' gamma: ide/üm 
Şevk-ı zevkı ışka enbaz ideliim 
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iilıba:-ı canı canbcız ideliim 
Yardan agyarı mümtaz ideliim 
Bl-niyazuı razıtıc rıaz id!'lüm 
Rast olup saz-ı şelııuız idelüm 
Cild-i scıııi şrrhi rı iil{cız icll'iiinı 

R emzi bıı icade enbaz ideliim 
M esnevilik lımidi ols ıırı çıın temıım 

1 ki c ilde s ıgdı işbıı bir kelôm 
N•fs kaf erdir adiü ı v-i dirı -i plik 
Pc/k ol anı lınk gibi kıl lıel•ik 

~'1ı ,~,. Jı .;.....'1ı ,~ı :r 4J .ı:-"' J > 

Şimdiye dı•k lmrı ca .<Öz k'oldu beya.tı 

Nefs ün eyelereli sıfci lından ttişan 

Bundan sonraki Surh-ı Şl' rif lıiri n ci cild ' iıı 1409 ııncu lwy tindcıı 

başlamaktadır : 

.:-!U / ;;_,. J. ı) ,..,, 
.:-!lll t!l...; IJ ...,_..ı 1 ıJ .:;_,;..J 

Onun içli lıir M csıwvis i : 

1 Iii hi lıııfutıa u mm id • vıirem 
R u a atırta her daim s ıwiirem 

Susıızıun gerçi salım-yı hatada 
Umaram canı ciidunla suvarem 
Eg••rçi kim giirı elıkôrem be-gayet 
Kapundan özge yirim y ok ki varem 
Ne tevberıı ya ne isıigfarım ol ıırı 

K i çend işkes te alıd-i iistiivarem 
N t•f es ıımıadı nefsim bi • hasaset 
Mudam div-i racime lı.em civorem 
1 şim zerk ıt riyadur halk içinde 
Cilıarıda su-i lıulkla aşıklıreın 

1 şimdür zağ gibi cifeye konmak 
Hava damında her lôlı:ı:a ş ikôrem 

Ne ayyarem ayarım olmıya hiç 
K i bııgday gösteriip arpa satare m 
Daşım gören snrıur elıl-i konaat 
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1 çim gllr kan içici hem ıaıarem 
Tasanııudan sözüm gülden ler idüp 
Ve liy kin hardan biter batarenı 
Salarem başını ı ıesbih elimde 
Dilerim halkı y olundan çıkarem 

Görenler ıerkımı :iilıid sanurlar 
Hata içinde men hod bi-k<ırarem 
Kalur her " Bu- A li" lıiylemde hay ran 
Komuşunı nef s içun ar u vekarem 
Sözüm sal i/ı özüm tali/ı be-gayet 
Hiyelden iğneye etmek sararenı 

Tolıı gönliinıde nıeylıane hevası 

Dilinıde savmaa yolıın sorarem 
Başımda tae u Mu shaf koltuğunıda 1 

Saııasın merd-i sahhafc lıımarem 

Murakka' geydiigiinı sufi sanıırlar 

Safasıı/ık elinden sengsarem 
Cııııunıwı vecd ii hale haırıl ederler 
Men ol gafleı yııkus ıından humcırem 2 

Egerçi aybımın y oktur ş ünıiirı 
V••li iinımid - viir-ı şehriyarnn 

Neyç iin ralınıeı inden dıır ola dil 
Der- i Abdiirralıime çıuı gubarem 
Mııin-i mii.sıei ııem kıl ianeı 

Katı.nda gerçi gayet şemısarem 

1 Mcsnev i'nin C. Vr, 4091. 
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ll azret·i Hüseyin' in oğlu lınam· ı Zeyneltı bidin gibi el inde Muslıa f tutar ama ye· 
ğ i n iu içinel e ucu zebirli lı a nçe r saklur demek olan 

beyti ni hntı ru getir iyor. 

' Sultan Veled'in 

Benden yukumu kaptın vardın ynimuz yattın 

Eyitgil uc beludur bu ı şkuı ne diler benden 

Divan-ı Tiirki-i Vclcd, l•tanbul, Amire, 1925, S. 26. 

ot, Divruıı düzeltmekle gürevl i Kilisl i R if at (Bilge) : " Bizim taraflarda " uyku" 
yednde "yuku" dcuilür. Ötreler yumuk sözündeki ötreler gibi" diyor. 
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Bu iki cildin başında Tirnurtaş Bey-zade Um ur Bey'in vakfı ol
duğu yazıL: 

t,ı1 1 -2 . .-..,__ '""t:Dıı.u ~ _;t.;~_,...,; ~~ )1 J. ~ ~_,..ı ~~.;:-'il ..;.;J -ı 
.:r-~ ...:.J.,J-1 ._,..;l)J - 3 ·cS, I.w L;'}I_,..J Ji 1 _r.JI J.:lll..,...;. U'}!_,..~ ..._;1 J .;L,.;) 

.:..~l.r 1L.I ..;....Y.J ... J:.IrL.1 _4 . ..;....Y.J ..,.-: J. . .-.ı~J ,y-)1~ J..IJ .u-1 i.J. 
_;LA; J J_,..l c5j4 J J..ıllcL--- J _ 5 . .:..,.~;jl ·_.;li J..ıll._._;. 1.;'}1_,.., ._r.JI J~ 

. (1449) "or .n.<~.<' J .:ı:-'-, .!-.(; <:..... ~>l; c~lli; .,.,:. 



PROF. ALİ TURAN'IN ( HÜSEYİNZADE ) 1926 DA 
BAKÜ'DA TOPLANAN 1 inci TÜRKOLOJİ KONGRE- · 

Sİ DE ALDlGI NOTLARDAN 

HiLMi ZiYA ÜLKEN 
Sayın üyeler, 

1926 da Baknda toplanan birinci Türkoloji konbrresinde Türkiye 
adına katılan Prof. Ali Hüseyinzade'nin o sırada aldı ğı ve yayınla· 
mamış olduğu notlar arasında lııırada çok ilgi çekici bir kaç nokta 
üzerinde duracağım. Sonradan Turan soyadını alan Hüseyinzade'yi 
herkes tanır. Bununla birlikt~ genç kuşaklares pek iyi billnınediği 

diişünccsile, konuya girmeden önce krndisinden bir kaç satırla söz 
edeceğim. 

Eski soyadı ilc Hüscyinzade, Kafkasda Salyan'da 1864'da doğmuş, 
orada tiirk öğretimini aldıktan sonra rus gimnasium'unda ve Pcters
boıırg üniversitesi Fizik Fakültesinde, daha sonra İstanbul Tıp Fa· 
kültesiııdc okumuş, "İttihat ve Terakki" derneğinin kuruluşuna ka· 
tılmış, Mcşnıtiyetten önce Tiflis'de, Kahirc'dc çıkarılan türkçe der
gilerde batılaşma ve türkçiüük üzerine yıllarca yazılar yayınlamış 

olan tanınmış bir türk bilginidir. Birinci Türkoloji kongresinin ele 
aldığı iki temelli konu, latin harflerinin bütün türk uluslannca alınması, 
Türkiye yazı elilinin türk dünyasında genel ve ortak dil haline konması 
idi. Ali Turan'ın notlarına göre kongrede bıılunan üyelerden çoğıın

luğunun katıldığı bu fikirlerio sonradan nasıl bozulduğu ve tam tersiııe 
bir yola girildiğini söylemeye lüzum yoktur. Bu çelişik davramş, ger
çeklerin politikaya kurban edildiğinin çok acı bir kanıtıdır. 

Prof. Ali Turan notlanna şöyle başlıyor: "Bakuy~ 17 Şubat 1926 da 
Ali hareket ettik. Vapurda Fuat Köprülü, Mesaroş. Barthold ve Stras
bourg'dan Menzel vardı. Kurultayda konuşulanlardan iki nokta bizi 
çok yakından ilgilendirmektedir : Birisi latin harfleriniıı alınması konu
sundaki konuşmalar, öteki ortak edebi türk dilinin benimsenmesi konu
sundaki tartı~malar. Kırıınlı Çobanzade şöyle diyor : Biriııci kurultay 
dil ve edebiyat sorulan üzerine çağrılmış bir kurultaydır. Orhun kita· 
beleriııdcn osmanlı ağzına kadar bir çok boşluklar vardır. Bunlar 
meydana çıkmadıkça varsayımlar (faraziyeler) alanından knrtula
mayız". 
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Önce alfal.ıcnin değişmes i ~orusu es aslı tartışma konusu olmuştur. 

a) Prof. Malof Orhun yaz ıl arın ı, Uygur yazısını, daha sonra arap 
alfabesini kullanan türklerin alfabelerini olgurılaştırmak, daha olgun 
şe killer aramak özeWğiui gösterdiğini belirtiyor. 

L) Maksudof tatarca konuşuyor. Dilde halka doğru gitme fikrini 
savunuyor. Sarnet Ağam Ali ycf "Osmanlı" ' tahiri yerine Anadolu türkü 
denmesini ileri sürüyor. Krnfli si Kongrenin r esmi başkaımlır. Kırımlı 

şair Şevki BPktora pek açık , arı türkçe ilc konuşuyor. 

c) Prof. Yakovlef Kafkas uluslannd a çeşitli aifabc kullanılma· 

s ının taribine dokunuyor. Bu bakınıdan başarıyı sağlayan şt• lıir nufu
s ıınun köy nufusuna oranının yüksek olmas ıdır. En yü k~ck oran Azer
baycan' da % 10, Kazan ' Na % 4·, l /3 dür. Rus aifalıesini n h azı !' ksik
lerinden dolayı beuinıse rıın eyc elveri ş li olmat.l ı ğıııı a nl at ı yor. Hatta 
ona göre bıı eksikleri yüzünd en rus alfabesi biitürı sla v uıilletlcrincc de 
kabul edilme miş tir. Arap alfabesinin biris ti yan olan ınilll'tl e rc tcklif 
Pdilıncs i yersiz olurdu diyor. Öyle ise en clvc riş li s i latin barflcridir. 

d) Kazanlı Alparof alfabt· üzerinde mulıafazacı hir gö rü şle konu· 
ş uyor. Arap harflerinin Patetik d.:ğerinden, hin•r sa nal eseri olan cami 
dıvarlarındaki tavbalardan söz ediyor. Basımcvlcrind P kullanılan 

250-300 harfı lıir duecc azaltmak ınümkiindiir . Harf deği ~ tirmek 

zorunlu değildir. 

e) Kazak, Turyakof arap harfteri alcy hindP konuşuyor. Kazakis
landa düzeltilmiş arap harfleri iflas ı· tti diyor. O, kayıts ı:~; ~arls ız , la ı in 
harflerinin alınmas ı fikrindedir ve radikaldir. 

f) Karaçaylı Ömer Aliyef, kuzey Kafkasyadaki okullarda latin 
alfabesile öğretim arap harflerinden çok daha başa rı ilc y ürüyor diyo r. 
Nasıl bütün araçlar, binlerce yıl önce bulunmu~ aletler ve makineler 
bugün bir işe yaramıyorsa, yazı arac ı olan arap alfabesi de bugiin bir 
i şe yaramaz diyor. Bıırada arap yazarı Corci Zeydanı kanıt diye gös
teriyor. 

g) Bcrgaycf, latin harflerile yazı hep soldan sağa yazıldığı halde, 
arap yazısı birteviye değiş miştir . Bazı soldan sağa, bazı sağdan sola, 
hatta yukardan aşağı yazılmıştu, bir çok teknik kusurları vardır . 

Terminolojistlerin gayretleri boşunadır diyor. 

h) Khivalı Rabimi de ıırap harfleri üzerinde konuşuyor : Özbekis
tanda latin alfabesine eğilim vardır. Halbuki harflerin düzeltilmesi 
ile uğraşılırsa bu i ş yıllarca, yüzyıllarca sürecek ve tam bir sonuç elde 



A. TURAN'IN BAKÜ'DA TÜRKOLOJt KONGRESİNDE ALDICI NOT 145 

edilmiyccektir. Türkler arasında ortak alfabenin latin alfabesi olması 
gerekir diyor. 

i) Alimcan lbrahimof'a göre Kazanda latin harflerine karşı itiraz 
yoktur. Ancak orada düzeltilmiş arap harflerile bir basın olduğu için 
latin harfleri birinci derecede önemli bir soru olaınıyor. 

j) Prof. Zirkof arap harflerini birden bırakmamak taraflısı olan
lardandır. Onca bu harfler üzerinde bir çok düzeltmeler yapılmıştır, 
daha da yapılabilir. Bu bakımdan acele etmemeli, bir kaç yıl beklemeli 
ve çok çalışınalı diyor. 

k) Moskova üniversitesi profesörlerinden Y akov}Cf türk ulus
ların m latin harflerinde birleşmesi fikrini savunuyor. 

Türk ulu sları arasında· ortak edebi dil konusu da, Hüseyinzade'ye 
göre, Kurultayda birincisi kadar önenıli bir yer almaktadır. Bu konuda 
da karşıt görü şl er olmakla birlikte çoğunluk Türkiye türkçcsiııin edebi 
ortak dil olma giicünc.le olduğu noktasında birleşiyor. 

A) Özbek Halit Sait açık ve çok iyi anlaşılır türkçe ilc ortak bir 
edebi dil sorusunu ele aldı. "Bütün türklerin birbirlerini anlamalan 
için ortak edebi bir dil olmalıdır" diyor. Acaryan da türk ulusları ara
sında ortak edebi dil sorusunu ele aldı ve yukanki düsüşcelere katıldı 1• 

B) Korkmazof ve Alimcan Şeref ortak edebi türk dili lehinde 
konuşuyorlar. 

C) Tanınmış türkolog Samoyloviç de ortak edebi türkçe lehinde 
fikirler ileri sürdü : "Y alıuz edebi konuşma ağzında değil, halkça konu
şulan dilde bile türk lehçeleri arasında birbirine yakinşma görünüyor 
de<li . Misal : Taşkent sokaklannda gezerken okul görmüş yeni kuşak
ların konuşma ağzında edebi türk diline doğru yakinşma ve değişme 
fark ediliyor" dedi. 

D) Tahsilini Sorbonne'da yapmış olan Feyzi Kırımlı güzel türkçe 
ilc ortak edebi türkçe lehinde konuşuyor. Onlar ortak edebi türkçe 
derken Türkiye edebi türkçesini anLyorlar. 

E) Şevki Bektora özel ıığızlarla yazı yazmanın aleyhinde değildir. 

Ancak "özel ağızlada yazı yazmaktan dileğim şudur ki, herkes varını 
yoğunu bir materyel halinde meydana koysun da bundan sonra türk 
uluslan arasında ortak büyük bir edebi dil meydana gelebilsin." diyor. 

ı Ayrıca türkçenin ermeniceye tesiri üzerinde bir konuşma yaptı. 

Kurulıo1 B., F. 10 
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F) Hahip Ccbiyef "ortak edebi dil bence terıninoloji sorusudur" 
diyor. 

G) Umadof, "ortak dil konusunda birlcşmck nıiünkiindür. Fa
kat bu, yukarı Lahakalardan a şaj::ıya d eğil, aşağıdan yuka rıya doğm 

çıkarak meydana grlınrlidir'' diyor. Gazi Alim Yunus şi(yl e diyor : 
"Azeri şairi Sabir'i Türkistarııu her yanında okurlar, anlarlar. Tad alır 
ve gülerlcr. Demek ki halka yaklaşdıkça ortak dil imkanı artar. Dilin 
özü birleşmeyi, anlaşınııyı sağlıyor. Buna hiç lıir şey engel olamaz" . 

II) Çobanzade'ye giirc "Bu Lakıındıııı i!,.i akım vardır : Biri Samoy
loviç'in anlattığı bilime dayanan objektif ak ım. 1 kinc isi başlı ca K ayy um 
Nasıri \C ardmdan gidenlerin temsil ettikleri ~ühjrktif akım. Bu inikcisi 
ilc ortak dile gidilt'ınez. 

l) imet Hakim osnıanlıca bir kitaplan hir kaç sat ır, sonra Kazan 
ağzınc.la yazılmış bir kitaptan bir kaç sa tır okuyor. Ikisi arasındaki 
aniatış farkırun büyüklüğünü gös tl'riyor. 

J) Fual Köpriilü hu konuda lıaşlıca şunl ar ı söylüyor: "Halk 
edehiyatlıınna ait arııştırrnalar karşılaştırılııcak olursa, ~ivelu ve J e lı çe

leri n birbirine yaklaşlı~ı görülür. Dilin farscadan, arapeadan kurtulup 
türkçülüğc gitmesi gerilik değil, kendi ruhunu , lıc'n li ~ini bulmuş bir 
dilin ilori hareketidir, medeni bir adımdır. Edı-lıi dilin Liirk kavunları 

arasmda ortak olmasının scht'p lrri ~i yasi d«'ğildir; milletin özündcn, 
kiiltiiründen gelmektedir. Yabancı k~ lirııcl er dökiilcc,.k, ancak halkın 

vicdanında yer etmişse kalacaktır. lnsanlar ilim yaPdımil c dağılmaya 
de6,jl, hirliğc doi;<ru ı,,jdiyorlar. K üçük etnik züınrclcrin, bir kaç mil
yonluk kahilclerin ayrı ayrı kültürler yaralmaları ihtimali yoktur." 

Ali Hüseyinzade'nin ııollarına göre, ba~kan Ataın Aliyef kapanış 

nutkunu okudu. Burada başlıca şu nları söyledi : "Tarihte hiç tccrü lı e 

edilmiş olmadığı halıle ilk d<'fa Kurultayı toplamak çetin hir soru idi. 
Doğuda iki önemli devrim oldu : birincisi Anadolıı türkleri halifcliği 

kaldırdılar. !kincisi de Azerbaycan tiirklcrinin alfatıc dewimidir." 

Hüseyinzade' nin notlarına göre Kurultaycia 127 üye bulunmuştur. 

Bunlardan 82 si Türktür. Türk üyeleri de şu zümrclcrc göre sıralıyor : 

18 Azerbaycanlı 

3 Anadolu türkü 
6 Kırım türkü 
4 Türkmen 

13 Kazan türkü 
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ı Miş er 

5 Başkırt 

ı Nogay 
ı Balkar 
3 Karaçay Kıpçak 

2 Ko mik 
ı Oyrat 
ı Uygur 
ı Hakaz Dob'll türkleri 
3 Yakut 
3 Çuvaş 

İkinci grup : Mogol- Fino Ugur zümresidir 
ı Kalmuk 
ı Macar 
ı EstonyaL 

Üçüncü grupa Ali Turan Yafes diyor. Buraya türk olmayan Kaf
kaslıları koyuyor. En son ra lranlılar ve Avrupalılar geliyor. Bu son 
grupta 3 alman, 16 rus, 3 ukraynah vardır. 

Ali Turan, Soınoyloviç'in Türk ulusları ve lehçeleri iizerine, ince
likiere girrıı ııwn lıir konfrans verd.iğini söylliyor. Dıvardaki haritada 
y•·r l ı·riııi göster~n·k Y nkut.lar, Tonguzlar, Karakazlar, Saliogurlar, 
TolıolRk taıarları, Kırgızlar, Harzemlcr, Özbekler, v.b. larından etraf
lıca sö:t l•tli) or. Başta bıı bilgin olduğu halde bir çok Avrupalı ve rus 
bilgininin latin alfabesinin alınınası ve ortak türk edebi dili konusu 
lehinde konuşmuş olmal arı dikkate değer ı. 

Hiiscyinzadr defterini şn sözlerle bitiriyor : 

"Bir toplantıda Mustafa Kuliyef, Mustafa Kemal'in Manrif ieraatı 
üzerine konuşuyor. Ataın Aliyef Mustafa Kemal'in sağlığına kadch 
kaldırıyor. Seralıski Mnstafa Kemal Paşa şarkısını söylüyor. 25 Mart 
1926 Perşembe günü Odcsa limanından 4,30 da kalkan vapurla İstanbul'a 
dönülüyor." 

1 1926 dan sonraki olaylarlu bunların apaçık çelişikligi meydandadır. 


