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Editors’ Note 
 

 

Dear Colleagues, 

 

 
We are proud to organize the 2nd International Congress on Academic Studies in Philology 

(BICOASP), hosted by Bandırma Onyedi Eylül University with the organization of Association 

of Thrace Universities in Turkey (TÜB) on 2–5 September 2020. The congress focused on 

academic studies on ancient or modern languages and literatures besides Turkish Folklore and 

Translation Studies. The congress provided an opportunity for academicians from different 

contexts of Philology to discuss and share theoretical and practical issues on a wide range of 

areas ranging from European languages and literatures (English Language and Literature, 

German Language and Literature, French Language and Literature etc.) to Turkish Language 

and Literature, ancient or modern Eastern languages and literatures, comparative literature, 

translation studies, and applied linguistics. 

 

 
In this congress, we received 232 papers from 99 universities from 16 different countries from 

continents as diverse as Asia, Europe, South America, and Oceania. BICOASP was a great 

opportunity for scholars to exchange and discuss important topics in Philology. This Book of 

Congress Proceedings includes 34 full texts presented in our 2020 congress. It is also hoped 

that this congress will contribute to the studies in Philology with the papers of eminent scholars. 

We hope to see you in our next congress. 

 

 
Book of Congress Proceedings Editors 
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Önemli: 

Tam Metin Kitabı’ndaki tüm metinler benzerlik / intihal raporu ile kontrol edilmiştir. 

Tam metinlerin içeriğine dair her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 
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Analysis of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe through Colonial Perspective 

Abdil Biçer 

Öğr. Gör., Nişantaşı Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü.  

abdil.bicer@nisantasi.edu.tr   

 

 

Abstract 

The context in Europe in the 17th century was pretty diverse with political conflicts on one hand and discoveries 
& colonial ambitions on the other hand. Colonialism and discoveries of new lands started to create a new class 
in the English society: The wealthy mid-class. This new mid-class people did not just work to survive, but they 

also had time and money for other activities which used to be exclusive for upper-class people until then, such 
as reading. And Daniel Defoe was born into such a mid-class family in London. Defoe’s character interestingly 
aligns with the ambitious British Imperialism and his novel character Robinson Crusoe can be considered as a 
good example of how the European Colonization works; using different tools such as knowledge, religion and 
language to shape and control the people of newly discovered lands in remote parts of the world. This study 
aims to analyze the Robinson Crusoe’s character, attitude towards other people and his behavior through British 
Colonialism and tries to draw attention to the similarities of Crusoe’s life along with the historical occurrences 
of England as a country; political and economic struggles, victories and losses in wars and finally settling down 

and being productive and prosperous through colonization. 
 
Keywords: Exploitation; colonization; Robinson Crusoe. 

 

Öz 

17. yüzyıl Avrupa’sında durum bir yandan siyasi çekişmeler, diğer yandan keşifler ve sömürgeci ihtirasların 
arasında gelgitlerin yaşandığı bir haldeydi. Sömürgecilik ve yeni yerlerin keşifleri, İngiliz toplumunda yeni bir 
sınıfın doğmasına sebep oldu. Bu sınıf, varlıklı orta sınıf diyebileceğimiz  ve tek gayesi çalışıp hayatta 
kalmaktan ziyade, o güne kadar sadece üst sınıf soylu ve zengin insanlara has bir aktivite olan kitap okumak 
gibi başka şeylere de zamanı ve parası olan bir sınıftı. Daniel Defoe Londra’da böyle bir ailede dünyaya 

gelmişti. Defoe’nin karakteri ilginç bir şekilde muhteris İngiliz emperyalizmi ile benzerlikler içermektedir. 
Yarattığı roman karakteri Robinson Crusoe, Avrupa sömürgeciliğinin insanları kontrol etmek için kullandığı 
enstrumanları anlamak adına iyi bir örnek olarak ele alınabilir. Bu enstrumanların başlıcaları ilim, din ve dil 
olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, Robinson Crusoe’nun karakterini, diğer insanlara karşı olan tutum ve 
davranışlarını İngiliz sömürgeciliği perspektifinden analiz etmeyi hedeflemektedir. Bununla beraber, İngiltere 
tarihinde gerçekleşen siyasi ve ekonomik olaylarla Crusoe’nun hayatı arasındaki benzerliklere dikkat çekmek 
amacını taşımaktadır. İngilitere’nin zafer ve mağlubiyetleri, iç çekişmeleri, en sonunda kargaşadan sıyrılıp 
sömürge imparatorluğu kurarak üretken ve müreffeh olması Crusoe’nun hayatıyla ciddi benzerlikler 

taşımaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Sömürge; sömürgeleştirme; Robinson Crusoe. 

 

1. Introduction 

‘Colonus in Latin means farming. This root reminds us that the practice of colonialism usually involved 
the transfer of population to a new territory, where the arrivals lived as permanent settlers while 

maintaining political allegiance to their country of origin’ (Kohn, Margaret and Reddy, 2017, p.1). 

Colonialism is as old as the human history. It has its first administered roots in Ancient Greek 
civilizations.  In one sense, we can think of colonialism as occupying and controlling the lands for self-

benefiting purposes. While taking its roots and developing in larger scale in Western Europe, countries 

like France, Spain, Portugal, and England, they entered a great competition of colonizing the world 

starting in the late 15th century. 

This is also because of difficulties in their trade affairs with the Ottomans in the Southeast Europe and 

Mediterranean Sea. They were forced to pay a lot of taxes to use Turkish controlled trade ways and 

goods were becoming very expensive until they made their ways into European markets. Apart from the 

given situation, western nations were going through very difficult times in their inner issues such as 

mailto:abdil.bicer@nisantasi.edu.tr
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political conflicts, poverty and civil wars caused by political diversions. In most cases, endless wars and 

pandemics were causing millions of lives while leaving behind a destroyed economy. Discoveries of 
new lands which widely took place in the 16th and 17th centuries opened up a new field of war for the 

Europeans; colonization. When Spain and Portugal had a fast start of colonizing the far lands in 

Americas, England was still struggling with her inner affairs. Long lasting wars and then the strict rule 
of the monarch led the country into a civil war in the first half of the 17th century. These political and 

social struggles cost King Charles’s life and he was executed in 1649. After the King’s execution, a 

military backed republic was established by Cromwell. Soon after Cromwell dies and Monarchy is 

reinstated one more time in England.  

Daniel Defoe was born in 1660 in London in such a context when the country was trying to reestablish 

its basic administrative system. Daniel’s father James Foe was a hard-working tallow chandler and 

maybe later, a butcher of a Flemish descent (Mutter, 2019, para. 1). Comparing his father, Daniel was 
definitely more ambitious and not satisfied with only surviving in his life. Therefore, he tried and 

partially succeeded in many different careers. Governments often try to shape their public opinion to get 

support for their agendas by using mass communication tools and these tools vary according to the time 
and the available instruments of its time. Defoe, keeping his political pamphlet writing career in mind, 

his character aligns with the ambitious British Imperialism and his novel Robinson Crusoe can be 

considered as a good example of how the western expansionism works; using different tools such as 

religion and language to shape and control the people of their colonies in remote parts of the world. 
Crusoe and Friday characters also give ideas of the 18th century British people’s opinions about how 

they see the ‘others’, the inhabitants of their newly discovered and captured colonies. The natives are 

underdeveloped savages and not more valuable than animals or trade goods. Therefore, they can be 
purchased, sold and used in any way that they can be useful.  According to the National Archives of 

United Kingdom, more than three million African natives were transported to the British colonies to 

work in sugar, tobacco and cotton plantations so the novel written at that time depicts this reality 

(Slavery and the British transatlantic slave trade - The National Archives, 2020).  

To understand the main reasons of Europeans to start colonizing the world, it is a must to know some 

details of the economic situation of Europe. Even though the European Union is one of the largest and 

strictest structures in the world now, it is almost impossible to find a decade in their past without a fight 
or a conflict among these countries. Most of the West-European countries, including England, faced a 

dramatic shift in their economic structures in the 18th century. Their largest income was mainly 

agriculture before, and mass land owner aristocrats were the wealthiest portion of the society. When the 
capitalist economy thrived and the cities started to grow up in size, many farmer families moved into 

the cities and started to have dreams of sailing far away, taking part in excursions to share the wealth. 

This was also seen as an obligation for them that most lands were already taken over by the aristocrats. 

Another important reason for colonialism is that with its growing industry; England was in great need 
of resources and manpower in order to keep its power. In this aspect, we can even raise a question 

whether Daniel Defoe was a government agent who was trying to prepare, encourage and manipulate 

the society for exploitation and colonialism, also justifying it through his writings.   

Most people think that he was affected and inspired greatly from Alexander Selkirk-a Scottish whale 

hunting sailor- who was abandoned in a deserted island for over 4 years and then rescued in 1709. Defoe 

had opportunity to listen to his story in a friend’s party (Alshammari, 2016, p.2). With this mindset, 
Robinson Crusoe was a character that a lot of people felt sympathetic with the ideas of sailing away, 

trading and making money faster and in a more lucrative way. Daniel Defoe, as a member of this fast 

growing, ambitious society, tried a lot of different jobs during his life. As an enthusiast entrepreneur and 

opportunist, he was a trader, a journalist, a politician, a novelist and a pamphlet writer.  

2. Summary 

Defoe’s Robinson was born in 1632 in York and his father was a bourgeois who made his wealth from 

trade. His mother and father advised him not to sail but it was not enough to stop him from pursuing his 
dreams. Crusoe often mentions that the troubles he faced in his journeys were because he did not listen 

to his father’s advice. We can remember ‘the original sin’ doctrine in Christianity.  
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The novel can be divided in three main sections. In the first one, Robinson Crusoe goes against his 

father’s will and advice, sets sail three times to pursue his ambitions and experiences harsh storms. In 
the third journey, he was captured and enslaved himself by the Moors where he will stay two years in 

slavery. There are similarities between Crusoe’s troubles and England facing conflicts in the first half 

of the 17th century which ended with the execution of the King. Second section talks about his life in 
Brazil, started to create a fortune in his sugar plantation but continues in a deserted island after his ship 

destroyed in a harsh storm. Soon after he washed up on the shores of an island, he rapidly salvages what 

is left from his ship and tries to create a livable environment for himself. He draws a strong and talented 

image. Here we can see similarities between Crusoe’s actions and England’s restoration age after the 
great civil war and political conflicts. In the last part, he dominates the island, creates his kingdom with 

his subjects both animals and humans. Finally, after 27 years, he comes back home, same as Great 

British Colonial Empire started to thrive in 1800s.  

The second section gives clear hints on his personal colonial manners and attitudes which he shows 

towards the native after their first meet.  We can think of Robinson Crusoe character as England acting 

as a person since his travels and behavior towards other beings resemble with England of the time. Also 
English people had sympathy towards the Crusoe character  and saw him as a hero, his actions buying, 

selling slaves, the way he treated the natives as savages to be educated was all justified leaving behind 

a great desire to sail off their mainland and find new colonies.  

In the 2nd chapter of the novel, Crusoe’s ship was attacked and captured by a Turkish rover from Port 
Sallee. He was enslaved by the Moors and spent 2 years under slavery. When he had an opportunity to 

escape and free himself, he showed no hesitance and got freed with a slave boy named Xury. He escaped 

with the slave boy not to save him, but he needed his help. Crusoe made Xury a promise that he would 
do no harm and be always faithful to him. In return, Xury would not remain as a slave and acquire his 

freedom. After some time, Crusoe and Xury encountered a Portuguese ship and went to Brazil with this 

ship. The Captain of the Portuguese ship offered Crusoe eighty pieces of eight for his boat and some 

more money for the other items that he had in his boat. He also offered Crusoe sixty pieces of eight more 
for Xury, even though Xury should not be considered as a slave since Crusoe could escape with his help. 

However, Crusoe sold all these items along with Xury. He asked the captain to free Xury after 10 years 

of service if only he became a Christian. With his attitude, we observe that he would not keep his promise 
if he had a conflict of interest and we can also presume how religion plays a key role in dominating 

others.  Xury accepts this agreement and Christianity becomes the key to gain his freedom. Colonizer 

countries use religion to create a cultural bond and also strengthen and maintain their power over their 
colonies. However, even the ‘others’ become Christian, they remain as ‘others’ and can never be equal 

citizens with the mainlanders. A lot of black natives sailed to England with their masters and yet they 

were still considered slaves or servants of their white masters.  In this part of the story, Crusoe’s actions 

reveal the characteristics of the European Whiteman towards to other colored people. Being a free 
human in European standards means, one should have the financial liberty and it comes with the 

industrial capacity and capability. With the development of machinery and industry, colonial ambitions 

started to arise in order to meet the growing need of manpower and underground resources. This need 
shaped the political and emotional characteristics of Western people into a justification for their actions 

towards other nations. Therefore, freedom is exclusively for European White-Men since they are the 

ones evolved into the modern and more productive industry. 

… gave me twenty ducats for the leopard’s skin, and forty for the lion’s skin, which I had in my boat…he 
offered me also 60 Pieces of Eight more for my Boy Xury, which I was loath to take, not that I was not willing 
to let the Captain have him, but I was very loath to sell the poor Boy's Liberty, who had assisted me so faithfully 
in procuring my own (Defoe, p. 42). 

Both the Portuguese Captain and Crusoe treat Xury as a ‘thing’ belongs to the Crusoe’s boat just like 

the animal skins. Crusoe carries almost no concerns about breaking his promise that he made earlier and 

sells Xury to have a bit more financial gain. Another interesting point here is that Crusoe himself was a 

slave soon ago and he sees nothing wrong to sell Xury as a slave. Crusoe himself was a victim of 

exploitation by being enslaved by the Moors and we might think that he would be more sympathetic of 

Xury escaping from on slavery into another. However, Crusoe had only two options; he would either 

exploit or being exploited. This attitude tells us that financial gain is more important and superior to 
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human relationship. Same attitude can also be seen in the first chapter of the novel; Crusoe didn’t listen 

to his father’s advice for not going away from his homeland. He chose his trading ambitions over his 
father’s will. Crusoe himself expresses his great shame and regret for not listening to his father (18). 

However, these kinds of regrets never get in front of his decisions when it comes to financial gain. 

After a smooth sail for several days, Crusoe reaches Brazil and starts his colony there; he starts making 
a very profitable plantation and stays there 4 years. He starts buying slaves from Guinea and continues 

his trade there. One more time, he shows no hesitance or sadness for buying and selling human beings 

for his business and earning money, creating a fortune was his main objective. In one of his trading 

journeys, he sets off for Africa to buy slaves to work in his sugar plantation but he catches up in a storm 
and his ship sinks. All his crew drowns but Crusoe washes up on the shores of a deserted island which 

he will stay for 27 years. 

Soon after finding himself in the deserted island, he starts making a shelter for himself and thinks of his 
basic needs. He finds some wild goats and domesticates them for milk and meat. Then he starts 

cultivating the land, farming takes place. He makes baskets and shows improvement in carpentering 

wood. Overall, he is a very productive man in the island who does not stay idle and always tries to make 

things better and similar to what he had back in England.  

Also in the island, Crusoe has to deal with the hardships of the nature and prove that he is a tough, strong 

and stubborn one. These are the qualities of the civilized European people and that’s why they deserve 

to have the superiority over the colored people. From the beginning of his time in the island, he shows 
possession over the island and he sees himself as the king of it. Another colonial aspect is even though 

he is alone in the island, he has never left being himself; he maintains the time and date, he writes a 

diary and he takes care of his look and he tries to continue his life style as a true gentleman as much as 
possible. Instead of changing himself according to the surroundings, he tries to change the surroundings 

according to his own ways. This is also an unchanging fact in European Colonialism that they change 

the colonized countries into their own ways through Western Education which always has religious 

infusions.   

After about two years, he observes footprints on the beach and then he encounters a group of cannibals 

preparing to kill and eat two victims. After the first kill, the second victim breaks away and runs towards 

Crusoe’s place.  Crusoe attacks the following cannibals and kills them. He and the native bury the dead 
bodies and the native shows gratitude and obedience to his savior, Crusoe. Crusoe and the native go 

back to his camp and sleep.  

The next day the colonizing process starts. Crusoe teaches the native, the very first English words, which 
are ‘Master’ and ‘Friday’. Crusoe doesn’t tell his real name to the native man and doesn’t care to know 

his real name. He names the native Friday, just because it is the day of the week that he saved him from 

the cannibals on Friday. He teaches the native mostly the imperatives so that Friday can do the daily 

chores in the settlement and religious terminology to educate him in Christian values. A new name, a 
new language and a new religion, his past means almost nothing to Crusoe despite the fact that Crusoe 

is surrounded by the natives and he himself alone with the values he is teaching. This approach is one 

of the key moments for understanding ‘White Man’s attitude towards the ‘others’ in Crusoe’s persona 
as a colonizer and exploiter. Another important aspect of this part of the novel is that Crusoe sees and 

pictures the ‘others’ as savages who are in need to be educated and civilized. They are human flesh 

eating cannibals and not much worth they carry as beings. When we look at the history of exploiting 
countries wiping out the indigenous people in the countries they colonized, this attitude finds its meaning 

more clearly. According to Rui and Dan (2018) in their article about construction of others in Robinson 

Crusoe; ‘Otherness reduction is a common technique used in western culture to deal with otherness in 

others’ (p.202). In the novel, it is mentioned many times that indigenous people are cannibals and 
western life style was seen superior over the natives’ barbaric lives.  Friday was transformed from a 

human flesh eating savage, low cultured barbarian into an acceptable being by acquiring English 

language, and of course it was an inadequate conversion if he remained his old religion, so Friday must 
adapt his master’s religion, Christianity. He also taught Friday the western culture like dress code, the 

way of eating and cooking etc. We can say that he became ‘less other’ comparing his past. However, he 

can never be a fully accepted and appreciated person since he is not born as a white man. These changes 
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make him only a better servant to Crusoe. After living with Friday until he understands English well 

enough, Crusoe starts to share his religious knowledge with him. As the master, he instructed Friday the 
knowledge of the true God and as his slave, Friday should follow his master’s beliefs. The native is 

convinced that his original faith to his God Benamuckee is not good enough to save him from hell and 

this is a clear despise of his own culture, way of living and beliefs. The language Crusoe uses in this 
part of the novel shows how he sees Friday, he refers to him as creature to be altered and saved, not a 

human being. Crusoe sees him as an investment that he can teach him to make him a better asset rather 

than another person. 

… I asked him one time, who made him. The creature did not understand me at all, but thought I had asked 
who his father was… From these things, I began to instruct him in the knowledge of the true God; I told him 
that the great Maker of all things lived up there, pointing up towards heaven; that He governed the world by 
the same power and providence by which He made it; that He was omnipotent, and could do everything for us, 
give everything to us, take everything from us; and thus, by degrees, I opened his eyes (278).  

Religious education is considered as just another tool to create obedience on the natives by the European 

colonizers. It shapes the identity and strengthens the domination of western people, since they introduce 

the path to Heaven to the natives. Friday troubles to understand the idea of hell, punishment, evil. 
However, Crusoe tells him that the people must obey God to be protected from hell, as the slaves must 

show obedience to their masters, to their ‘lords’, same as the obedience one must show to the God . 

In the final part of the novel, Friday and Crusoe built a boat to leave the island, but before they sailed, 
they witnessed three canoes full of cannibals came with three prisoners. Crusoe and Friday attack the 

cannibals and saved two of the prisoners, one of them was a Spaniard and the other one was Friday’s 

father.  Friday enjoyed the reunion with his father after many years. Crusoe learnt about the Spanish 
ship’s crew who had rebelled against the captain and leave among the cannibals. Crusoe and the captain 

had an agreement that Crusoe would help him take over his ship back from the rebel crew and in return, 

the captain would take Crusoe and Friday and deliver them back to England. Both parties kept and 

delivered their promises and after thirty-five years, Crusoe was back to his homeland. He found almost 

nothing familiar anymore other than his two sisters and soon after, he sailed away with his ship again. 

3. Character Analysis 

3.1. Robinson Crusoe 

One important aspect of Robinson Crusoe’s actions and attitudes is that he shows strong, brave and 

determined character in the eyes of the readers. He has a spirit of pioneering and challenging the 

hardships he faces. He is also very skillful and productive. These qualities create superiority over the 

native people he encounters, and the author pictures him as a role model as how an ambitiously growing 
mid class English citizen should be. He shows handcraft skills, builds homes for himself and barn for 

the goats; he cultivates the land and grows grains. He also follows a calendar and writes in his diary.  

Even he is left alone in a deserted island all by himself, he manages to create his ‘self’ and instead of 
complying the island’s conditions he creates his ‘homelike’ environment and doesn’t easily compromise 

from his life style. The similarities of Crusoe’s character with the colonialists are very obvious. 

Colonizing countries, which happens to be mostly Europeans, also create their own cultures, lifestyles 
and social rules and they dictate them to the natives. They do not take the native people’s cultures into 

consideration and push their own ways. Technical and Industrial development along with the modern 

weaponry help them strengthen their domination over the local inhabitants of the invaded lands. Religion 

and education are mostly their tools to shape and change the societies. Just like Crusoe teaching Friday 
how to speak English and introducing him the Christianity. Colonizer countries have been opening 

schools and churches to change and transform the local people even to this day. Transformed and 

changed indigenous people start losing their real identity and they stop being themselves, they lose the 

ability to take initiative on their own and become obedient. 

Another important aspect of Crusoe is being an opportunist taking advantage of everything and 

everyone. He sees financial gain above everything and never misses an opportunity. With these 
behaviors, Crusoe is the sole representative of the White European Colonizer ideology with his dull, 

rather heartless personality. He sold Xury to the Portuguese captain and Xury was automatically an 
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object to sell and gain money in return. Even though we see some self-questioning and regretting from 

Crusoe for selling Xury to the captain, this never stops him taking the action. He justifies himself with 
being the savior of Xury’s eternal life by converting him to Christianity. Colonial powers also justifies 

their actions in several ways like educating them, teaching them how to dress, how to cook and eat in 

modern ways, how to pray to Christian God. I must add here that the democracy and liberty are the new 

reasons for them to justify their colonial ambitions and actions over the ‘others’ today.  

3.2. Friday 

Friday, the savage who was named by Crusoe, was the most important representative of the non-

European people in the novel. Although he is pictured as a human flesh eating savage, Robinson seems 
impressed from his hardworking, never complaining and friendly personality. Friday’s actions are 

sincere and emotional; he expresses love and joy sincerely when he reunites with his father, they dance 

and sing together. On the other hand, Crusoe hardly ever talks about his family and he never shows 
himself in need of love or he misses his wife. Friday can be seen as the main character acting with his 

heart and feelings. Crusoe however, acts with his mind and this can be taken as the proper European 

mindset which focuses on financial and materialistic gains rather than feelings and emotions.  Friday 
also has simplicity and directness in his questions to Crusoe. Especially his questions about the God, 

evil and heaven create confusion in Crusoe’s mind and make him realize how little he knows about 

religion. This gives us an idea about the colonizers that spreading Christian religion is not the purpose 

but the tool of strengthening their power and authority. 

3.3. The Portuguese Captain 

There are few characters occupying considerable importance in the novel other than Crusoe and Friday. 

The Portuguese Captain can be the most important one among those. He is always good, generous and 
honest with Crusoe. He saves him from the Moors, buys Crusoe’s belongings-including Xury the slave 

boy- and pays him generously, and takes him to Brazil and assists him establish a lucrative business. 

Also, he watches and takes good care of Crusoe’s plantation for 28 years while Crusoe is cast in the 

island and informs him about the progress and money it has been generating in all those years after his 
return to England. We cannot know the author’s real purpose of including such a character in the novel 

but he makes us think that the captain is the representative of the perfect role model in morals and virtues 

and we can also presume that Whiteman supports the ones like him. Friday and Xury are also pictured 
honest and good to Crusoe in the novel, however, Defoe may have wanted to create a counterpart for 

those from his own white European mankind which can be considered as a contradicting idea in the 

European context when we think of the bankrupted morals in society. 

4. Conclusion 

Defoe’s Robinson Crusoe represents the European people’s - British in particular- growing interest to 

go out of their mainland and make great fortunes from newly discovered lands. As being considered the 

first proper English novel, Crusoe encounters many different events and he deals with a lot of different 
topics. There is a strong resemblance of his not obeying his father’s will  same as Adam not obeying the 

God’s will in heaven, therefore he is punished by God; firstly suffered slavery under Moors’ captivity 

for 2 years and secondly he was cast in a deserted island for 27 years. We can also think that the reason 

why he does not talk about his wife could be Eve caused Adam fail. 

However, the main focus of the novel is actually on slavery, colonialism and exploitation. Defoe 

embodies colonialism into a single man’s adventures that starts over in an island and makes it a 

‘home’ which is sustainable and livable. While exhibiting colonial ambitions, Crusoe explains his 

actions by using Christian doctrines and tries to find justifications through it. He has guns, paper and 

ink, and bible. All these three items represent the colonial culture, guns for power, paper for 

development and bible for religious aspects of colonizer Europeans when they invade and colonize a 

land. We have the privilege of observing the last 4 centuries that the European White-men’s colonial 

history. We now see that the Europeans added another tool for the justifying their colonialist actions in 

the 20th century, democracy. Crusoe’s act of saving Friday from the cannibals and using him as his 

slave can be seen as Western countries bringing democracy and liberating people now in modern 

times. Meanwhile, they exploit the country’s resources and manpower. 
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As a last word, Robinson Crusoe should not be read just as a fictional book but a detailed metaphorical 

mirror of ambitious colonialist culture of European White-Men. The effect of Robinson Crusoe 

created on the society in the past has been created through Hollywood and Western cinema since the 

20th century. Western governments prepare their own people mentally and convince them for modern 

exploitation and colonization and they market their way of living as the superior to ‘others’ at the 

same time. 
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Öz 

Metin dilbilimi araştırma konusu olarak çeviri alanında, edebi metin ve metin türleri analizlerinde, anadili ve 
yabancı dil öğretiminde başta olmak üzere ülkemizde çalışılmış ve çalışılmaktadır. Akademik çalışmalarda 
dilbilim ve metin dilbilim araştırma sonuçlarının yabancı dil olarak Almanca öğretimi alanına katkı sağlayacağı 
öngörülmekle birlikte yabancı dil olarak Almanca öğretimi pratiğinde metin dilbilimi hak ettiği yeri 
alamamıştır. Metin dilbilimi konusunu ele alan teorik çalışmalar yabancı dil öğretimi ve öğrenimi süreçlerinde 

amaç ve araç olarak yerini alamamasının nedeni dil bilgisi öğretiminden dil kullanımı öğretimine 
bağlanılamamış olmasındandır. Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde metni anlarken, metni oluştururken, 
metni değerlendirirken metin dilbiliminden yararlanılmasına dönük çalışmalar olsa da metin dilbilimin öğrenim 
programlarında ve uygulamalarındaki yeri oldukça sınırlıdır. Metnin yüzey ve derin yapısının bütünlüğünü 
sağlayan metin kriterleri dil içi ve dil dışı öğeler tarafından belirlenirler. Bu çalışmada yabancı dil olarak 
Almanca öğreniminin amaçlarına ulaşmada metin dilbilimin sunduğu tutarlılık öğelerinden olan yinelemelerin 
öğrenci yazılı ödevindeki bulunuş yapısı ele alınacaktır. Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenimindeki metin 
oluşturma kriterlerinden bağdaşıklık(tutarlılık) durumu Klaus Brinker’in yöntemi kullanılarak öğrenci yazılı 

ödevindeki göndergesel ifadeler ve yinelenmelerin metindeki ilişkisi incelenecektir. İncelenecek yazılı ödevde 
açık yinelemeler/kapalı yinelemeler ve kapalı yinelemelerin mantıksal, ontolojik, kültürel çeşitliliği ve gramer 
tutarlılığı aranacaktır. Almanca yapısı gereği art gönderimlerini metin grameri açısından öğrenciye doğru metin 
oluşturma desteği sunsa bile gramer bilgisini metin dilbilimi ile destekleyemeyen öğrenci metin oluşturmada 
gramer tutarlılığını gerçekleştirmekten uzak kalmaktadır. Metin dilbilim alanında yer alan teorik ve uygulamalı 
çalışmaların desteği ile Almanca öğrencisinin yazılı çalışması içerdiği tutarlılığı açısından betimlenerek 
öğrencinin metin dilbilim ölçütlerini dilbilgisi kuralları ile ilişkilendirmeye olan ihtiyacı saptanacaktır. 
Böylelikle yabancı dil olarak Almanca dersinde hem teorik hem de uygulamalı olarak metin dilbilime yer 
verilmesinin bir ihtiyaç olduğu betimlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Metin Dilbilim; Yabancı Dil Olarak Almanca;Yazma Becerisi 

Text Linguistic Repetitions and Teaching German as a Foreign Language  

Asuman Ağaçsapan,  

Anadolu University 

Abstract 

In our country, text linguistics has been studied frequently as a research subject in many areas such as 
translation, literary text and text types analyses, teaching of mother language and teaching of foreign languages. 
Although it is predicted in academic studies that linguistics and text linguistics will contribute to the field of 
teaching German as a foreign language, text linguistics could not take its deserved place in the practice of 
teaching German as a foreign language. The reason why theoretical studies dealing with text linguistics cannot 
take place as a purpose and tool in foreign language teaching and learning processes is the disconnection 

between teaching of grammar and teaching of language skills. Despite the fact that there are studies aimed at 
using text linguistics while understanding the text, creating the text and evaluating the text in teaching German 
as a foreign language, textual linguistics has a very limited place in learning programs and applications. Text 
criteria that ensure the integrity of the surface and deep structure of the text are determined by intralingual and 
extralingual elements. Repetitions are one of the consistency elements offered by text linguistics in achieving 
the goals of learning German as a foreign language. In this study, the structure of repetitions in a student's 
written assignment will be discussed. By using Klaus Brinker's method, the relationship between the referential 
expressions and repetitions in the student paper will be examined in terms of consistency which is one of the 

text creation criteria in German as a Foreign Language Learning. In the written assignment to be examined, 
exact repetitions / ambiguous repetitions and logical, ontological, cultural diversity and grammatical 
consistency of ambiguous repetitions will be sought. Even though anaphoric references provide students 
support for correct text creation in terms of text grammar as a requirement of the German language structure, 
students who cannot support their grammatical knowledge with text linguistics are far from achieving 
grammatical consistency in text creation. With the support of theoretical and practical studies in the field of 
text linguistics, the German student's written work will be described in terms of consistency and the student's 
need to associate text linguistics criteria with grammar rules will be determined. Thus, it will be described that 

there is a need to include text linguistics both theoretically and practically in the German course as a foreign 
language. 
Keywords: Text Linguistics; German as a Foreign Language; Skill 
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1.Giriş 

Bu çalışmada metin dilbilimin incelediği konular ve metin dilbilimin yabancı dil olarak Almanca 
öğretimine katkısı ele alınacak ve Anadolu Üniversitesi Almanca öğretmenliği öğrencisinin hazırlık 

sınıfında yazmış olduğu sınıf etkinliği olan kompozisyonu örneğinde metin içinde metin bütünlüğünü 

sağlayan yinelemelerin bulunuş durumu betimlenecektir. Çalışmanın yöntemi betimsel olup metin 
dilbilime yabancı dil öğretiminde daha etkin yer verilmesinin gereği tartışılacaktır. Dil bilgisinin 

öğretimi yabancı dili anlamada ve kullanmada önemli olmakla birlikte yeterli olmadığı yıllar içinde 

tecrübe edilmiştir. Almanca öğretiminde amaç 1960 yıllara kadar Alman edebi dili ve kurallarının 

öğretilmesi, 1970 lerde kültürlerarası yaklaşımı sağlayacak olan edebiyat ve kültür ürünlerinin 
aktarılması, 1980 lerde bildirişimsel yetinin farklı kültürlerdeki işlevlerinin gerektirdiği dil öğretim 

yaklaşımın saptanıp uygulanması ön plana çıkmıştır. (Tapan, 1993) Farklı öğretim yaklaşımlarının 

yöntemleri dilbilgisi-çeviri yöntemi, direkt yöntem, doğal yöntem, işitsel-dilsel yöntem, bilişsel yöntem, 
iletişimsel yöntem ve seçmeli yöntem adlarıyla uygulamada yer bulmuşlardır. Bu yöntemlerde metnin 

nasıl ele alınmış olduğu başka bir çalışmanın konusudur. Metinlerle ilgilenme retorik alanında eski 

Yunan ve Romalılar tarafından düşüncelerin düzenlenip uygun ifadelerle dile getirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Retorik bugünkü metin dilbilimin özel yaklaşımlarından uzak değildir. Beaugrande ve 

Derssler’in belirttiği gibi retoriğin metin dilbilime yakın duran yaklaşımları aşağıdaki gibidir: 

“a) Kavramlara erişim ve düzenlenmeleri sistematik olarak kontrol edilebilir. 

  b) Kavramlar ve ifadeler bilinçli bir şekilde alıştırma yapmaya elverişlidir. 

  c) Kavramların düzenlenmesini ifade eden farklı metinlerden bazıları diğerlerine göre daha niteliklidir. 

 d) Metinler dinleyici üzerindeki etkisine göre değerlendirilir. 

 e)Metinler amaçlı etkileşimin taşıyıcısıdırlar.” (Beaugrande/Dressler, 1981, s.16) 

Metin konusunun ele alındığını ilk çalışmalardan günümüze kadar metin salt dil sistemi içinde 

değerlendirilmemiş etkileşim boyutu, dil dışı dünya bilgisinin dilin metin oluşturmadaki birimlerinin 

ilişkilerine olan etkisi farklı disiplinlerde ele alınmıştır.  

 1970’lerden hızla, gelişen dilbilim metin dilbilim alanını etkilemiş ve metin dilbilim çalışmaları çeviri 
bilimi, edebiyat bilimi, iletişim, karşılaştırmalı edebiyat bilimi, yabancı dil öğretimi alanlarına katkıda 

bulunmuştur. Yabancı dil olarak Almancanın öğretildiği fakültede ders veren bir öğretim görevlisi 

olarak temel dil becerilerinin öğretiminde metin yetisinin desteklenmesi gerektiğini öğrencilerin dil 
performanslarından ve seçmeli ders olarak metin dilbilim dersime katılan öğrencilerin tepkilerinden 

tecrübe etmiş bulunmaktayım. Öğrencilerin yabancı dil sistemi hakkında bilgilenmeleri, gramer 

kurallarını öğrenmeleri, sözcük dağarcığını geliştirmeleri öğrencilerin yabancı dili kullanırken 
karşılaştıkları zorlukları aşmasında yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir. Almanca hazırlık sınıfı 

öğrencisinin yazmış olduğu kısa ödevinde gramer tutarlılığın metin oluşturmada nasıl bir oluşum içinde 

bulunduğuna bakarak öğrencinin içinde bulunduğu dil düzeyinden taşınması gereken dil kullanım 

düzeyinde metin tutarlılığı (bağdaşıklığı) hakkında farkındalık ihtiyacı saptanmıştır. 

2.Metin dilbilim kavramları 

Metin oluş kriterlerini belirleyen ve metni iletişimsel bir bütün olarak tanımlayan Beaugrande ve 

Dressler’e göre yüzey yapı(bağlaşıklık), derin yapı(bağdaşıklık), amaçlılık, kabul edilebilirlik, 
konumsallık, bilgilendiricilik ve metinler arasılık ölçütleri metni metin olmayan dil ürünlerinden ayırır. 

(Beaugrande ve Dressler, 1981,s.13) Yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrenciler metin üretme ve 

anlama becerisine salt dil bilgisi öğrenmekle değil dil kullanımının dil içi ve dil dışı bağdaşıklığına 
farkındalık geliştirerek yaklaşabilirler. Şenöz-Ayata’nın da Glaeser ve Brinker’e dayanarak belirttiği 

gibi metin anlama ve üretme örnekleri dilin oluşum evrelerinden etkilenir ve metinler “…içinde yer 

aldıkları dil topluluğunun geçirdiği tarihsel, toplumsal, kültürel gelişmelerin etkisiyle değişik dillerde 

ve kültürlerde farklılık gösterebilirler.”(Şenöz-Ayata, 2000,s.143) 

Bağlamsal ya da araçsal sözlü ve yazılı ürünlerde metinden söz etmek için her dil ve kültürde geçerli 

olan yapısal öğelerin bilinmesi gerekir. Bu yapısal öğeler daha önce de belirtildiği gibi Beaugrande ve 
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Dressler’ göre metin oluş yedi ölçütte sınıflandırılır. Bunlar Kohaesion (Yüzey Yapı), Kohaerenz (Derin 

Yapı), Kausalitaet (Nedensellik), Akzeptabilitaet (Kabul edilebilirlik), Intentionalitaet (Niyet), 
Informativitaet (Bilgilendiricilik), Situationalitaet (Konumsallık) ve Intertextualitaet (Metinlerarasılık) 

olarak adlandırılır.(Beaugrande/Dressler 1981, s.3-11) 

Metni metin yapan yedi ölçütün değişebilirliği ile metinin dinamik bir bütün olduğunu 

Beaugrande/Dressler metin ölçütlerini açılarken verdikleri örneklerle anlaşılır kılarlar.  

                                             Yavaş 

                                             Oynayan Çocuklar 

Yazılı bir trafik levhasındaki ifadenin anlaşılır bir işlevinin olması ifadenin bulunduğu 
(konumlandırıldığı) yer olan levha, sürücülerden istenen davranışın hızı düşürülmesi olduğu ‘yavaş’ 

sözcüğünün çocukları betimleyen bir sıfat değil, sürücüden bir beklenti anlatan emir kipi olduğunun 

bilinmesi, ifadenin eksiltili yapısının sürücünün seyir halinde kısa sürede okumasını sağlamak amaçlı 
olduğunun ön bilgisinin alıcıda bulunması, harflerin doğru ve büyük yazılmış olması yüzey yapının, alt 

alta yazılmış olmasının derin yapının ileti değerini kazanmasını sağlamaktadır. Bu levhayı bir evin 

holünde bulunduğunu düşünürsek az önce sözü edilen ileti değerlerinden tamamen uzaklaşıp olası farklı 
iletişim işlevine bürüneceği beklenir ki metnin oluş kriteri konumsallık diğer metin ölçütlerini tamamen 

etkiler ve ilk metin olmaktan uzaklaştırır. (Beaugrande/Dressler 1981, s. 12) 

Yukarıda örnekte olduğu gibi metin olgusuna dair kimi görüşler metinlerin iletişimsel boyutunu 

incelemiş, kimi görüşler de dilbilgisel örüntüleri inceleme konusu yapmıştır. Örneğin, Oraliş ve Ozil 
metin dilbilimsel çözümleme çalışmalarında metin içi birimlerin birbiriyle ilişkilerini farklı metin 

türlerinde incelemişler ve metin alılmama ve yorumlamada metin içi bağların önemine vurgu 

yapmışlardır.(Oraliş/Ozil, 1992) 

Her dil ve kültürün kendine has birikim ve tecrübesiyle metin anlayışı ve çeşitlemesi birbirinden 

farklıdır. Şenöz Ayata’ya göre “Metin türleri bir toplumun tarihsel süreç içinde doğan çeşitli 

bildirişimsel gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulmuş, çeşitli sosyo-kültürel faktörler tarafından 

belirlenen, işlevsel ve yapısal özellikler taşıyan metin oluşturma örnekleridir.”(Şenöz-Ayata, 2003, s.27) 

Şenöz-Ayata Lux’a dayanarak metin türü edinci kavramını aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

“1.Bir toplumda yaşayan bireylerin farklı metin türlerini bilme birbirinden ayırt etme yetisi.  

2. Metinlerde metin türüne özgü yapılan yanlışları belirleyebilme yetisi. (Örneğin, haber türüne göre 
düzenlenmesi gereken bir metinde bu türe özgü özelliklerin bulunmayışı veya yanlış kullanılışı gibi 

hataları belirleme) 

3.Bir metin içinde metin türü değişimlerini belirleyebilme yetisi. (Örneğin bir roman okurken romanın 
içinde yer alan bir mektup ya da bir gazete haberine, makaleye ya da masala geçilmesinin ayrıdına 

varılması) 

4. Bir metin türünün duruma uygun olmayan bir biçimde kullanıldığını belirleyebilme yetisi.(Örneğin 

bir ticari firmaya gönderilen bir iş mektubunun yakın bir arkadaşa yazılan kişisel bir mektup gibi 

düzenlenmesinin içinde bulunulan bildirişim uygun olmadığının bilinmesi) 

5.Bir metin türüne özgü özelliklerle oynanarak parodiler oluşturma yetisi. (Örneğin ‘Kırmızı Şapkalı 

Kız’ gibi bir masalı yine masal türüne özgü özelliklerden yaralanarak parodileştirme”(Şenöz Ayata, 

2003, s.25) 

Metin türü edincinin öğrencide geliştirilmesi otantik metinlerin sınıfta metin ölçütlerinin kullanılmasıyla 

mümkündür. Öğrenilen dilin otantik metinlerinin metin dilbilimsel analizi öğrencide anadilindeki 
metinlerden farklı oluşmuş metinlerin yapısı ve işlevine duyarlılık geliştirmesine yardımcı olacaktır. 

Otantik metnin özelliklerini Çakır Krüger’e dayanarak şu şekilde sınıflandırmıştır: 

“-Ein authentischer Text hat immer eine Intention, er will etwas mitteilen (und dieses Mitteilen darf sich 

nicht in der Vermittlung situativ verpackter Grammatik erschöpfen). 

-Ein authentischer Text hat entsprechend seiner Mitteilungsabsicht einen Adressaten in der Realitaet. 
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-Ein authentischer Text hat eine bestimmte Form (Bericht in der Zeitung/ im Rundfunk/im Fernsehen)” 

(Krüger 1981; akt. Çakır ,2006, s.53) 

Alıntının içeriğine göre otantik metinlerin bir gönderi amacı mutlaka vardır. Otantik metin sadece yüzey 

yapıdan başka deyişle gramer yapı bilgisinden  oluşmaz ve gerçekte var olan bir alıcıya yöneliktir. 

Otantik metnin belirli bir konumda bulunup belli bir forma sahip olması metin türü edincini yabancı dili 
öğrenen öğrenciye sezdirilmesinde ve metin dilbilim ölçütlerinin analizinin sağlanmasında yardımcı 

ders materyali olarak yabancı dil öğretimi ortamında önemli yer tutar.   

2.1. Metin dilbilim ölçütlerinin almanca öğretiminde uygulama örnekleri 

Bu çalışmanın uygulama içeriğine yakın, metin dilbilim çalışma sonuçlarının yabancı dil öğretimine 

katkısının neler olabileceği ele alan incelemelere kısaca aşağıda yer verilmiştir.  

-Yabancı dil Almancanın öğretiminde metin anlama becerisi geliştirilirken metin dilbilimsel desteğin 

verilmesini öngören Drewnowska- Vergane,1997) 

-Yabancı dil öğretiminde metin dilbiliminden alınacak destekler ve metin dilbilim ölçütlerinin Almanca 

öğretimindeki uygulanmasını içeren çalışmasıyla Karvela (2011) 

- A1 dil düzeyindeki ders kitabında yer alan haber metnindeki yinelemelerin yabancı dil dersindeki 

işlevini vurgulayan Akol-Göktaş ve Köksal (2018) 

Drewnowska-Vargane yabancı dildeki öğrenmeyi okuma ve yazma edincini kapsayan metin edinciyle 

eş değer olarak değerlendirdiği çalışmasında yabancı dil öğretiminde metin edincinin metin dilbilim ile 

desteklenebileceğini yapmış olduğu uygulamalı çalışmayla göstermiştir.(Drewnowska-Vargane, 1997) 

Drewnowska yabancı dil öğrencilerinin eksikliklerini aşağıdaki alanlarda gruplandırmıştır: 

“-Metin içi ağlar(Mediostruktur) ve üst yapı bilgisi 

-Tema geliştirme 

-Tema geliştirmede paragrafların rolü 

-Gramer kurallarının içerik bağlantılarında belli sözcük türlerinin işlevi 

-Konu ve fikir vurgulu tema gerçekleştirmede form çeşitliliği 

-Kiplerin kullanımı”(agy.,s.515) 

Drewnowska bu eksikliklerin nedenini sadece metin dilbilimsel teorik kategori bilgisinin eksikliği değil 

aynı zamanda Almancada metin dilbilim kategorilerinin gerçekleştirildiği dilsel formlara ilişkin bilginin 

eksik olmasına bağlamaktadır. Gramer bilgisinin, sözcük dağarcığının eksikliği ve bunların bağdaşıklık 

işlevi eş zamanlı desteklenmeyi gerektirmektedir.  

Drewnowska-Vargane metin, metin bileşenleri, metin işlevi, metin yapısı kavramlarında farkındalık 

kazandırarak öğrencilerin metin yetilerini destekleyen bir yaklaşım önermiştir. Öğrencinin 
kompozisyon yazmadan önce Almanca otantik bir metinde metnin işlevi ve yapısını oluşturan metin 

dilbilimsel ölçütlere yönelik soru ve alıştırmalarla metin yetisini destekleyerek sonrasında metin 

yazmalarının gerekliliğini saptamaya çalışmıştır.(agy.,s.517) Drewnowska-Vargane öğrencilerin 

kompozisyonlarında metnin işlevi ve yapısına uygun bağlaçların kullanımında zayıf olduklarını 
saptamış ve çözüm önerisi olarak otantik metinlerin metin dilbilimsel çözümlemelerini öğrenciye 

öğretmek olmuştur.  

Karvela’nın Textlinguistik und Fremdsprache başlıklı çalışmasında Atina’da yapılan dil uygulama 
çalışmalarında metin dilbilimden yararlanma süreçleri açıklanmıştır. Yazma ve konuşma becerisinin 

kombine bir şekilde desteklendiği programda metin yetisi genel bir yeti olarak hem metin üretmede hem 

de metin anlamda belirleyici olduğundan bir okuma metni üzerinden metin dilbilimsel anlayışla metin 
örgüsüne dönük sorularla öğrencinin metin yetisi destekleniyor. Karvela’nın üzerinde çalıştığı örnek 

metin bilimsel bir içeriğe sahip olduğu için ad yinelemelerine çok yer verilmiştir. Bu ad yinelemelerinin 
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yinelenme biçimi ve işlevi, ad yinelemelerinin zinciri öğrenciye sorular yardımıyla buldurulmuştur. 

Böylelikle öğrencinin metni metin örgüsü olarak anlaması ve anladıktan sonra benzer metinleri dilsel 
birimlerin örgülenmesini kendi ürettikleri metinler için kullanmaları amaçlanmıştır. Kohaerenz 

olgusunun alıştırmalara dahil edilmesiyle öğrencinin sözcük dağarcığının genişleyeceği, söz dizimsel 

yapıları dönüştürme yetisi kazanacağı yordamsal bilgiye ulaşacağı, gramer kavramlarının farklı 
öğrenilmesinin açıklayıcı bilgiye destek olacağı var sayılmıştır. Karvela’nın belirttiği gibi okuma ve 

yazma becerileri desteklenirken ana konu ve yan konuların bulunması, cümle ve metin bağlantılarının 

saptanması ve metnin kompoziyon bölümlerinin bilinmesi metin bağdaşıklığının anlaşılması ve 

kullanılmasında önemlidir. (bkz. Karvela, 2011, s.93) 

Akol-Göktaş ve Köksal’ın çalışmasında A1 dil düzeyindeki ders kitabında yer alan bir haber metni açık-

kapalı yinelemeler, öncül ve ardıl yönlendirme biçimleri, yineleme çeşitleri açısından incelenmiştir. 

Metin işlevi bilgilendirme olan haber metni öğrencilerin gramer bağdaşıklığını fark etmeleri için metin 
dilbilimsel yaklaşımla çalışılmıştır. Okuma anlamayı destekleyen bu yaklaşımla yapıyı oluşturan gramer 

unsurları metin işleviyle ilişki kurmayı kolaylaştırmıştır. Brinker’in yöntemiyle gerçekleştirilen bu 

çalışmayla yabancı dil öğretim sürecine metin dilbiliminin metin yetisini nasıl desteklediği 

gösterilmiştir. (Akol-Göktaş/Köksal, 2018) 

3.Yöntem 

Çalışmanın yöntemini alan yazın taranarak çalışmanın temel kavramlarının açıklanması ve metin 

dilbilimsel yaklaşımın uygulayıcısı Klaus Brinker’in metin tutarlılık analizinin betimsel yaklaşımla 
Almanca hazırlık sınıfı öğrencisinin sınıfta yazmış olduğu kompozisyon metninde uygulanması 

oluşturmaktadır. Bu yöntem metin okuma ve yazma becerilerinin öğretilmesinde kullanılmış olan metin 

dilbilimsel yaklaşımların öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesinde duyulan ihtiyacı ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Metin bağdaşıklığını belirleyen yinelemelerden açık-kapalı yinelemeler öncül 

zamirler, anlamın kapsamlılık ilişkisi, birebir tekrarlar ve bağlaçlar öğrencinin yazma çalışmasında ele 

alınacaktır. Aynı sözcük alanına ya da aynı konu alanına giren sözcüklerin gruplandırılması ile metin 

içeriğinin temel birimleri olan topikler bulunmuş ve topik zincirleri belirlenmiştir. Böylelikle dilsel 

birimler aralarında ilişki kurulmuş mu yoksa bağlantısız dizmeler olarak mı sıralanmışlar anlaşılacaktır.  

4.Uygulama 

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda 2015-2016 öğretim yılı Almanca Hazırlık 
Sınıfında öğrenim gören ve Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Öğrencisi adayı bir öğrencinin“Gençler 

yaşlılar”  konusunda yazmış olduğu sınıf için yazma çalışması örneği üzerinden metin tutarlılığı Klaus 

Brinker’in yöntemiyle incelenecektir. Öğrenci ürünlerinin genellikle ana dilden aktarım hataları, 
öğrenilen dilin kurallarından sapmaları, kelime dağarcığının düzeyi ve bulunduğu dil düzeyinde bilmesi 

gerekenler açısından değerlendirilmesi yaygındır.  Gramer bilgisinin öğretilmesinde araç olarak 

kullanılan yazma etkinliğinde metin içi tutarlılığın dersin amacı içinde olup olmadığının sorgulanmadığı 

bu çalışmada amaç, öğrencinin yazılı çalışması örneğinde metin ve metin olmayan dil ürünlerini 
bağdaşıklık öğeleri çerçevesinde ele almaktır. Böylelikle öğrencinin yazılı çalışma metni ne derece 

bağdaşık, bağdaşıklık geçişleri var mı, metin bölümlenmiş mi, içerik kurgulanmış mı sorularına 

Brinker’in yaklaşımı ile yanıt aranmıştır.  

Brinker’e göre yinelemeler metinde önceden adı geçen ifadeler olup anlamsal yinelemeler metne bağlı 

yinelemeler, dile bağlı yinelemeler ve dili aşan yinelemeler olarak gruplandırılır. 

İncelenen öğrenci yazılı ödevinde yinelemeleri görmek için önce cümlelere numaralar verilmiş ve 
göndergelerine göre yinelenen adlar B (Bezugsausdruck) harfi kısaltması, eş göndergesi olan 

yineleyenler W (Wiederaufnahme) harfi kısaltması ile gösterilmiştir. Yinelemenin hangi cümle içinde 

yer aldığı S (Satz) harfi kısaltması ile tabloda gösterilmiştir. Cümle sayısı 29 olup üç temel göndergesi 

olan adların yineleyenleri açık ve kapalı olarak ayrılmıştır.  

        Jugendlich vs Alter 
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(1)Heute wurde Technologie entwickelt. (2) Mann kann alles machen. (3) Jugend wachen mit Technologie. (4) 
Alter verstehen sie nicht. (5) Mit Technologie verlieren die Jugend Tradition, das Alter mit ihm aufgewaechst. 
(6)So dass Jugend und Alter ein Stritt haben. (7) Die Lebensstil ist sehr schlecht für mich. (8) Heute möchten 

die Jugend alles und sie können sie haben. (9) Sie wissen nicht die Welt, die die Menschen mit Schwer arbeiten. 
(10) Aber die Altermenschen wissen das. (11) Sie haben keine Technologie gehabt. (12) Sie könnte nicht alles 
haben. (13) Mit Technologie haben die Jugend keine Gewohnheiten. (14) Zum Beispiel; (15) Essen mit 
Technologie sind “Essen” “fast food”. (16) Viele Jugend wissen nicht zu kochen. (17) Sie können nur im 
Internet oder auf Telephone bestellen. (18) Ohne Gewohnheit sind die Jugend unordentlich. (19) Du kannst 
sehen, dass die Jugend wenig Aktivitaet haben. (20) Sie immer schlafen, mit dem Handy spielen, im Internet 
surfen und essen. (21) Sie mögen nicht arbeiten aber sie möchten viel Geld. (22) Ein Mann muss die Jugend 
sagen, dass sie Geld etwas, das sie möchten kaufen, zu verdienen brauchen. (23) Wir brauchen “Humanity” 

mehr als Technologie. (24) Wir brauchen nette und freundliche Leute mehr als kluge Leute. (25) Wir Denken 
zu viel aber wir fühlen zu wenig. (26)Mann haben zu viel  aus andere Leute zu lernen. (27) Die Alterleute 
wissen mehr als wir wissen. (28) Wir, die Jugend, müssen stoppen und anfangen unsere Grossleute zu hören. 
(29) Nur zusammen können wir die Welt Lebenslich.  

 

Öğrencinin yazılı metninde metni oluşturan üç göndergeye açık ve kapalı yinelemelerle bağdaşıklık 

ilişkisini sağlanacak şekilde yer verilmiştir. 

B1=Technologie, B2=Jugend, B3=Alters 

Öğrencinin Almanca yazılı ödevinde dil göstergeleri 32 göndergeye bağlanmış olup 29 cümle 

üretilmiştir. Metnin içeriğini oluşturan üç göngergeye öğrenci yinelemelerle bağlanmış yinelemeleri 

açık ve kapalı yinelemeler olarak derin yapıyı oluşturmaya gayret etmiştir. Yinelemeleri sınırlı kalan 
göndergeler nedeniyle metnin tutarlılığı kabul edilebilirlik ölçütünü güçleştirmiştir. Yüzey yapı temel 

gramer yapılarının kullanılması ile oluşturulmuş derin yapı iletişim işlevini yerine getirmede zayıf 

kalmıştır. 

Tablo 1: Gönderge ‘Technologie’ ve Yinelemeleri 

Gönderge (B) Yineleme (W) 

B1=Technologie W1=Technologie  S.3 

 W1=sie                    S.4 

 W1=Technologie      S.5 

 W1=sie                     S.9 

 W1=Technologie    S.11 

 W1=Technologie    S.13 

 W1=Technologie    S.15 

 W1=im Internet auf Telephone  S.17 

 W1=mit Handy im Internet surfen    S.20 

 W1=Technologie                                    S.23 

 

Göndergeye (Technologie) bağlanan dilsel gösterge ‘Technologie’ ad sözcüğünün tekrarı olarak 
gerçekleşen açık yinelemelerle 6 kez kullanılmış zamirlerin kullanımı ile ise açık yinelemelerin ardıl 

gönderimi ile 2 adetle sınırlı kalmıştır. Yinelemelerin sıklığı ve yeni bir göndergeye bağlanmaması ile 

metnin bilgilendirme ölçütü sığ kalmıştır. Kapalı yinelemeler anlamsal kapsamlılık ilişkisi ile ancak iki 
yineleme ile 17 ve 20 numaralı cümlelerde ifade edilmiştir. Bu yineleme bağdaşıklık açısından metni 

güçlendirmiştir. 

Tablo 2: Gönderge’ Jugend’ ve Yinelemeleri 



14 

 

Gönderge (B) Yineleme(W) 

B2=Jugend W2=Jugend S.3 

 W2=die Jugend S.5 

 W2=die Jugend S.8 

 W2=die Jugend S.13 

 W2=viele Jugend S.16 

 W2=W2=sie S.17 

 W2=die Jugend S.18 

 W2=die Jugend S.19 

 W2=sie S.20 

 W2=sie S.21 

 W2=sie S.21 

 W2=die Jugend S.22 

 W2=sie S.22 

 W2=sie S.22 

 W2=wir S.23 

 W2=wir S.24 

 W2=wir S.25 

 W2=wir S.25 

 W2=wir S.27 

 W2=wir S.28 

 W2=die Jugend S.28 

 W2=wir S.28 

 

Metnin içeriğini belirleyen dilsel gösterge ‘Jugend’ ad sözcüğün tekrarı ile tabloda S harfi kısaltmasıyla 

gösterilmiş olup 9 kez, art gönderimli zamir kullanarak yapılan açık yinelemeler 8 kez kullanılmıştır. 

Zamir ‘wir’ metin dışı bilgi ile ‘Jugend’ sözcüğü ile ilişkilendirildiği için bu yineleme metinde dolaylı 
örtük yineleme yapısındadır ve otantik metinlerde bu bağlantı kabul edilebilir değildir, çünkü art ya da 

ön gönderim ilişkisi değil metni yazanın genç olduğunu bilen bir okuyucu için anlam ilişkisi 

kurulabilmektedir. 
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Bu açık yinelemeli gönderge (B2) nin Alman dilinde artikelin belirtili ve belirtisiz kullanımının 

yinelemede bildik bilinmedik göndergeye işaret ettiğinin bilgisi gramer bilgisinin yanı sıra metin 
içindeki işleviyle öğrenciye sezdirilmesi gerekmektedir. Artikel kullanılmadan ya da belirsiz artikel 

kullanılan sözcükler metin anlamları açısından geliştirilmeden metinde belirli artikelle kullanılmıştır. 

Buradan da anlaşılan öğrencinin artikel kullanımı metinden bağımsız, yabancı dil bilgisini göstermek 
amaçlıdır. Öğrenci metnin tutarlığını artikellerin kullanımıyla ilişkisini kendi metninin analizini yaparak 

fark edebileceği düşüncesiyle gramer öğrenimine metin dilbilim çalışma sonuçlarını kullanılarak destek 

verilmelidir.  

Tablo 3: Gönderge ‘Alter’ ve Yinelemeleri 

Gönderge (B) Yineleme (W) 

B3=Alter W3=Alter S.4 

 W3=Alter S.6 

 W3=die Altermenschen S.10 

 W3=Sie S.11 

 W3=Sie S.12 

 W3=Die Alterleute S.27 

Sıfat ve ad sözcüğün birleşik olarak kullanıldığı öğrenci kaynaklı hatalı sözcük üretimi olan ‘Alter’ 

dilsel göstergesinin göndergesel açık ve doğrudan yinelemelerinde farklı sözcüklerin birleştirilmesi ile 

ortaya çıkan yapay sözcükler kullanılmıştır. Açık yineleme aynı sözcükle 2 kez, zamirlerle art gönderim 

açık yinelemesi 2 kez ve dolaylı yinelemeler 2 kez kullanılmıştır. 

Öğrencinin yazılı çalışma metnini oluşturan zaman kipleri hikaye geçmiş zaman, di’li geçmiş zaman ve 

şimdiki zaman kipleri metin açısından bir işlev yüklenmemişlerdir.  

Anlamsal ilişkileri oluşturan mantıksal, ontolojik, kültürel ilişkiler kurma çabası gramer bütünlüğü 

lehine metinde yer almamış olabilir. Açık yinelemelerde Artikel kullanımının metindeki anlam değerini 

öğrenci bilmemektedir. Kapalı yinelemeler sayıca az ve anlam ilişkilerini desteklemekte yeterli ve 
kapsamlı değildir. Metni içeriğini tutarlı oluşturma çabası yerini dil bilgisi kurallarını uygulama 

çabasına bırakmıştır. Karadeniz (2015) in de belirttiği gibi “eğitim sistemimizde öğrencilerin yazılı 

anlatımları; konunun mantıksal tutarlılık ve bütünlük içinde anlatılması, paragraflar arasında uygun 

geçişlerin sağlanması, ana fikrin yardımcı fiillerle yeterince desteklenmesi, sonuç ifadesinin konuyu 
bağlayıcı ve bağlayıcı olması gibi metnin nitelik özellikleri ve yazma kalitesi ile ilgili hususların göz 

önünde bulundurularak değerlendirilmesi yerine biçim özellikleri, yazım ve noktalama ve dil bilgisi 

bakımından değerlendirilmektedir.” (Karadeniz, 2015, s.5) Karadeniz’in saptaması ana dili öğretimi için 

yapılmıştır ve bu sorun yabancı dil öğretimi sürecinde telafi edilmesi gereken bir konudur.  

5.Sonuç 

Ana dili ya da yabancı dilin öğretildiği öğretim sürecinde geliştirilmeye çalışılan okuma, yazma, 

dinleme, konuşma dil bilgisi kurallarının öğretilip iletişim amacından uzak bir şekilde öğretme konusu 
olmaya- kısmi iyi örneklerin geneli etkilemediğini düşünerek- devam ettiğini yapılan çalışmalar ortaya 

koymaktadır. Aksan ve Çakır’ın çalışmalarında da saptandığı gibi sadece yabancı dil öğretim alanında 
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değil anadil yazılı anlatımlarında metinsellik ölçütlerinin eğitim programlarında ve kitaplarında göz ardı 

edilmesinin sonuçları öğrencilerin metin yetisindeki eksikliklerinde görülmektedir. (Aksan/Çakır, 1997, 
s.124) Yabancı dil olarak Almanca öğrenen hazırlık sınıfı öğrencisinin yazılı çalışma metninden örnekle 

Brinker’in gönderim yinelemeleri incelenmiştir. Öğrencinin amacı yazılı ödevinde bildiği dil bilgisi 

kurallarını uygulamak olmuş yazdığı metin iletişim işlevini yerine getirememiştir. Dil öğretiminde 
gramer bilgisi ve kabul edilebilirlik ölçütünün uygulamasının yanı sıra metin yetisini sözlü ve yazılı dil 

becerilerinde geliştirecek uygulamalara gereksinim vardır. Hem ana dil hem de yabancı dil öğretiminde 

metin yapı ve işlevi arasındaki ilişki metin dilbilim yaklaşımıyla derslerde yerini almalıdır.  
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Öz 
Bu çalışmada, daha Eski Türkçe döneminden itibaren görülen teg- fiilinin Kutadgu Bilig’de oluşturduğu 
birleşikler ve anlam özellikleri ele alınmıştır. Bu tür çalışmalar, hem eserin daha iyi anlaşılması hem de 
Türkçedeki fiillerin daha XI. yüzyıldaki anlam zenginliğini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. 
Teg- fiilinin anlamı, Arat’ın yaptığı çalışmanın indeks kısmında “değmek, dokunmak, ulaşmak” olarak 
verilse de fiil, eserde bağlama göre hem tek başına (dağıtmak; paylaştırmak, pay etmek; dokunmak; 
etkilemek, zarar vermek; girişmek; başlamak, yeltenmek; kapamak; örtmek; karşılaşmak; mücadele etmek; 
saldırmak; hücum etmek; söylemek; demek; uğraşmak; çalışmak, çabalamak; vermek; sağlamak, temin 
etmek, sunmak; yaklaşmak; davranmak, hareket etmek; yükselmek; unvan, mevki ilerlemek vb.) hem de 
isim+teg- kuruluşunda (başıñ kökke teg- “başın göğe ermek; beklenmeyen bir mutluluğa ermek”; emgek 
teg- “zahmet olmak; zahmet vermek; zahmet çekmek; zahmete katlanmak”; erejke teg- “rahata ermek, huzur 
bulmak”; küç (basınç) teg- “zulüm görmek, zulme uğramak”; muñka teg- “be hard up”, muyanḳa teg- 
“sevaba girmek”; ülüg teg- “nasip kısmet olmak”; yakın teg- “yaklaşmak”; yanut teg- “karşılık, yanıt 
vermek”; yası teg- “zararı dokunmak; zarar gelmek”; yoḍuġ teg- “iftiraya uğramak, maruz kalmak, 
suçlanmak”; “yük teg-” yük olmak; zahmet, sıkıntı vermek” vb.) deyimleşmiş olarak çok farklı anlamlara 
gelecek şekilde kullanılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig; fiil; teg- fiili; çok anlamlılık; birleşik yapılar 

 

Abstract 
In this study, the combinations and semantic features in Kutadgu Bilig of the verb seen from the Old Turkish 
period are discussed. Such studies are important in terms of understanding the work better and revealing the 
richness of the verbs in Turkish in the 11th century. Although the meaning of the verb is given as “touch, 
contact, reach” in the index part of the work done by Arat, the verb is used in the work in a way that means 
very different meanings, both singularly (deal; allocate, mete out; affect; pierce, infest; undertake; begin, 
attempt; close; cover up; encounter; struggle; attact; assault; tell; say; strive; endeavor, exert oneself; give; 
provide, procure; approach; act, deal; rise; advance, step up) and in noun + teg- establishment (başıñ kökke 
teg- “purr with pleasure”, emgek teg- “take the trouble, inconvenience, suffer trouble, endure hardship”, 
erejke teg- “get out of hole”, küç teg- “put the screws on”, muñka teg- “be hard up”, muyanka teg- “acquire 
merit in god’s sight”, ülüg teg- “be vouchsafed”, yakın teg- “approach”, yanut teg- “give an answer”, yası 
teg- “get harmed, have a harmful effect on”, yoḍuġ teg- “be slandered, be accused by”, yük teg- “take the 
trouble, make a draft on, be a burden to”). 

 
Keywords: Kutadgu Bilig; verb; teg-verb; polysemy; compound structures. 

 

Giriş 

Karahanlılar döneminde İslamiyeti’in devlet dini olarak benimsenmesiyle birlikte İslami hayat 
anlayışının, dünya görüşünün yansıtıldığı eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. Kutadgu Bilig, bu 
eserlerin ilkidir dolayısıyla Türk İslam edebiyatının ilk ürünüdür. XI. yüzyılda Yusuf Has Hacip 
tarafından Balasagun’da yazılmaya başlanan ve 18 ay gibi bir sürede 1069/1070’te Kaşgar’da 
tamamlanan bu eser, Karahanlı hükümdarı Tavgaç Kara Buğra Han’a sunulmuştur.  

Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösteren Kutadgu Bilig, “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. 
Adından da anlaşıldığı üzere şair eserinde, insanın iki dünyada da nasıl mutlu olacağının yollarını 
anlatmaktadır. Kanun, kut, akıl ve akıbet üzerine bina edilen eserde, bu konulardaki mesajlar, temsilî 
kişiler üzerinden aktarılmıştır. Çok geniş kelime kadrosu ve çok çeşitli gramer şekilleriyle Karahanlı 
Türkçesinin dili için bulunmaz bir hazine olduğu gibi, o devrin kültürünü, dünya görüşünü ve içtimai 
teşkilatlanmasını da aydınlatan eşsiz bir eserdir. (Ercilasun, 2014: 13). 

Eserin ilk bilimsel neşri, Reşit Rahmeti Arat tarafından eserin üç nüshasına dayanılarak 1947’de 
gerçekleştirilmiştir. Arat, 1959’da Kutadgu Bilig metninin tercümesini yayımlamıştır. Üçüncü cilt ise 
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Arat’ın ölümünden sonra Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya ve Nuri Yüce tarafından, Arat’ın 
hazırlamış olduğu malzeme gözden geçirilerek 1979’da indeks olarak yayımlanmıştır. Bu ilk yayımdan 
sonra bugüne kadar Türk kültürünün bu kıymetli eseri üzerine pek çok çalışma yapılmış ve eser pek çok 
açıdan irdelenmiştir.  

Bir ulusun söz varlığı, ses bayrağı olan, dün-bugün-yarın arasında köprü görevi üstlenen dil, bu büyülü 
varlık, bizlere sınırsız yeni kavramlar üretme, yeni bağlantılar kurma, birbirinden farklı anlam dünyaları 
yaratarak konuşma ve yazma olanağı sunar (Sav, 2003: 148). Dil dinamik bir yapı olduğu için dilin ana 
malzemesi olan kelimeler, tarihî süreç içerisinde birtakım değişimlere uğrar. Bu değişimler, hem yapı, 
ses hem de anlam boyutunda gerçekleşir. Dildeki anlam boyutundaki değişimleri inceleyen bilim dalı 
semantiktir. Anlam daralması, genişlemesi, iyileşmesi, kötüleşmesi, tekanlamlılık, çokanlamlılık gibi 
konular semantiğin inceleme alanına girer. Bu çalışmada Kutadgu Bilig’deki teg- fiilinin çok anlamlı 
yapısı ele alınacağı için çok anlamlılık terimi üzerinde durulacaktır. 

Zeynep Korkmaz (2010: 90-91) çok anlamlılık terimini “bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden 
çok anlamın bulunması; bir kelimenin, anlam gelişmesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini 
kaybetmeden yeni anlamlar kazanması”; Doğan Aksan (2015: 72) “bir dilde bir sözcüğün temel 
(göndergesel) anlamı dışında yeni yeni kavramları anlatır duruma gelmesi”; Berke Vardar (2007: 62)  
“bir gösterenin birçok gösterilen belirtme özelliği; bir birimin birçok anlam içerme durumu”; Günay 
Karaağaç (2013: 215) “bir dil biriminin (polysemy) birden çok anlam ve işlev için kullanılması, bir 
sözün birden çok bilgiye ad olma durumu”; Necip Üçok (2004: 92) “kelimelerin kullanıldığı yere göre 
kazandığı anlamlar” şeklinde tanımlamıştır. 

Araştırmacıların çokanlamlılık terimini genellikle eşseslilikle birlikte ele aldıkları görülür. Çok 
anlamlılık, anlam ve biçim birleşme ve bölünmelerinden kaynaklanmaktadır. Anlam bölünme ve 
birleşmeleri dili kullananların insan-varlık ilişkilerinin güçlenmesinin veya güçsüzleşmesinin 
sonucudur. Kaybolan bilgi, zayıflayan, önemsizleşen bilgi, yerini ve dolayısıyla adını, daha önemli 
komşu bilgilerin adına terk eder; yeni bölme ve birleştirmeler olan bilgilenme arttıkça ise yeni kardeş 
ve komşu bilgiler doğar. Bunlar doğar doğmaz şu veya bu kaynaktan seçilen işaretlerle adlandırılır 
(Karaağaç, 2017: 68). Biçim birleşmelerinin yol açtığı çok anlamlılık, düzensiz ses değişmeleri veya 
alıntılar yoluyla birleşen biçimlerde görülür ve aldatıcı bir çokanlamlılıktır; aslında, bu durumlarda 
eşseslilik söz konusudur (Karaağaç, 2013: 218). Karaağaç (2017: 65) eşseslilik ve çokanlamlılığın 
birbirini izleyen durumlar olduğu için bunların sık sık birbirine karıştırıldığını bazen bu iki yapıyı 
birbirinden ayırmanın imkânsızlaştığını, bu noktada dil dışı konulara başvurularak sosyal ve tarihî 
alanlara, kültür alışverişlerine gidildiğini belirtir. M. Turgut Berbercan (2013: 85), Iraide Ibarettxe-
Antuñano’dan aktardığı bilgide çokanlamlı kelimelerde etimolojik köken bağı olduğunu ve o kelimenin 
ön anlamına (asıl, temel anlama) bağlı kalınarak yakın anlamlar oluşturulduğunu, eşseslilikte ise yüz 
örneğinden hareketle [yüz “sayı”, “surat”, “(suda) yüzmek”, “(deri) yüzmek”] böyle bir bağlantının söz 
konusu olmadığını dolayısıyla bu tür yapıların çokanlamlılık başlığı altında değerlendirilemeyeceğini 
ifade eder. Aynı şekilde mecaz anlam dairesinde ortaya çıkan metonimler (mürsel mecaz) ve sinekdoka 
(kapsamlama)ya bağlı olarak ortaya çıkan anlamları da çokanlamlılık dışında tutar. İsa Sarı (2019: 140) 
ise anlamları arasında bariz ilgi bulunan ve etimolojik olarak da herhangi bir ayrışma göstermeyen 
sözcükleri (söz ‘kelime dizisi, kelime; vaat; söylenti; güfte’) gerçek çok anlamlı sözcükler, anlamları 
arasındaki ilişki ya da temel anlamıyla yan anlamları arasındaki bağları zayıflamış çok anlamlı 
sözcükleri ise kapalı çok anlamlı sözcükler (çal- “gizlice/izinsizce almak; sesli enstrüman kullanmak; 
sürmek”). Önceleri birden çok anlamı bulunan bütün kelimelerin çokanlamlı oldukları ifade edilirken 
bugün artık eşseslilik ve çokanlamlılık terimlerinin birbirinden ayırt edildiği görülmektedir.  

Çokanlamlılık, en başta, dilin bir organizma olmasından kaynaklanan bir durumdur Dilin büyümesi, 
gelişmesi ve ölümü, yani hayatı, fonem değişmesi ve kelimelerin mana değiştirmesi gibi önemli birtakım 
muayyen şekil değiştirmelerinden ibarettir. İşte bu mana değişmesinin her türü: mana daralması, mana 
genişlemesi, başka manaya geçiş vs. dilde çokanlamlılığı doğurur (Üçok, 2004: 92-93). Bu yüzden 
Esperanto gibi yapma diller dışında, her dilde özellikle de “kültür dili” sayılan dillerde çokanlamlılık 
görülmektedir. Bu nedenle kimi bilginler bunu sözcüksel birimlerin ana özelliği olarak görmektedir 
(Aksan, 2015: 72).  
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En sık rastlanan birimler/temel söz varlığı, çokanlamlılığın en yoğun düzeye ulaştığı ögelerdir 
dolayısıyla çokanlamlılık sıklık kavramıyla yakından ilgilidir (Vardar, 2007: 62). Başta vücut 
bölümlerini ve organları gösteren sözcükler (göz, baş, ayak, kol, bacak vb.) çok anlamlıdır (Aksan, 2015: 
72). Çokanlamlılık, insanoğlunun kavramları kimi zaman daha etkili, daha somut daha kolay biçimde 
dile getirebilmek için aralarında biçim, işlev, amaç ilişkisi ve yakınlığı bulunan başka kavramlara 
dayanarak açıklamak istemesinden kaynaklanır (Aksan, 2016: 74). Bundan dolayı bir sözcüğün 
çokanlamlı oluşu, yeni yeni anlamlar kazanması, dilin bir kusuru, eksiği değil onda bulunan anlatım 
gücünün özlü ve olumlu bir yönüdür (Akarsu, 1984: 29) Çok anlamlılık, aynı zamanda dilde yapılan 
ekonomidir. Çokanlamlı bir sözcük yoluyla kişi, tek bir sözcük öğrenerek birden çok durumu 
adlandırmayı da öğrenmiş olur (Günay, 2007: 187). 

Çokanlamlılık, bir dilin eskiliğinin saptanmasında da yararlanılabilecek bir ölçüttür. Bütün anlam 
olaylarında olduğu gibi, çokanlamlılık da genellikle çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Bir dilin 
en eski metinlerindeki sözcüklerde geniş bir çokanlamlılık görülüyorsa bu özellik o dilin bu metinlerden 
çok daha öncesine uzandığının tanığı sayılabilir (Aksan, 2015: 74). Türkçe, elimizdeki en eski 
örneklerinde olduğu gibi (bugünkü değmek eylemi 8. yüzyılda Orhun yazıtlarında “değmek, dokunmak” 
anlamının yanında “ulaşmak, erişmek” kavramını da anlatıyor aynı zamanda “saldırmak, yakalamak” 
anlamlarına geliyordu) bugün de her lehçesinde çokanlamlı örneklerin bol bol görüldüğü bir dildir 
(Aksan, 2015: 73). Çokanlamlılık, insan hayatına dâhil olan yeni olgu ve kavramların artmasıyla artış 
gösterir. Artan dil temasları, küreselleşmenin ve kültürel, ekonomik, teknolojik gelişmelerin etkisiyle 
de çokanlamlılık hız kazanabilir. Örneğin fare, yazıcı, dokun- gibi sözlüksel unsurlar, bilişim ve 
bilgisayar teknolojilerine ait terimler olarak anlam kopyalamaları üzerinden çeşitlenmelere sahip olup 
çok anlamlılık geliştirmişlerdir (Sarı, 2019: 141).  

Çokanlamlılık özellikle fiillerde yoğun olarak gözlemlenmektedir. Figüratif olarak bir fiilin içerdiği 
anlamsal bütünlük başka bir fiilin hareket alanına girerek onun gösterdiği kavramsal işaretin temsilcisi 
olabilir. Fiiller arasındaki figüratif yani uygulamadaki şekle dayalı benzerlik çokanlamlılığın asıl 
kaynağı sayılır (Berbercan, 2013: 85). Alman bilgini Brands ise Türkçedeki çokanlamlılık üzerinde 
dururken bu anlam olayının özellikle iş ve devinim gösteren eylemlerde saptandığını belirtmektedir 
(Aksan, 2015: 73).  

Berbercan’ın da ifade ettiği gibi, Kutadgu Bilig’de kullanılan fiillerin, özellikle çok anlamlılık açısından 
gelişmiş ve işlek bir kullanım dâhilinde bulunduğu hemen göze çarpmaktadır. Eserdeki fiillerin1 
semantik açıdan analizi, Türk dilinde fiillerin geçmişten günümüze doğru gelen tarihsel süreç içindeki 
anlam değişimlerinin izlenmesi ve anlam gelişimlerinin aydınlatılması bakımından Türk dili 
araştırmalarının anlam bilgisi şubesi için çok büyük önem arz etmektedir. Eserin dilinin daha iyi 
anlaşılması ve anlam açısından belirsizlik içinde kalan bazı beyitlerin tam olarak çözülebilmesi için 
ayrıntılı bir semantik çözümleme şart görünmektedir (Berbercan, 2015: 86). Bu doğrultuda eserdeki teg- 
fiili hem tek başına hem de oluşturduğu birleşiklerle semantik açıdan ele alınmıştır.  

1. Teg- Fiilinin Karşıladığı Anlamlar 

1.1. Tek başına kullanımı 

1.1.1. Çıkmak; ortaya çıkmak; meydana çıkmak, türemek 

“Teg-” fiili 1 beyitte ortaya çıkmak, meydana çıkmak, türemek anlamında kullanılmıştır. Bu 

anlam metinde asıl olarak törü- fiiliyle verilmiştir.  

 
1 Daha önce eserdeki fiilleri müstakil olarak ele alan çalışmalar yapılmıştır: Nurdan Besli (2015), Kutadgu Bilig’de Kör- 
Fiillerin Çok Anlamlılığı Üzerine, Turkishstudies, 10/12, s. 159-178; Faruk Gökçe (2015), Kutadgu Bilig’de Kör- “Gör-”; 
Çokanlamlılık, Metafor ve Gramerleşme, Türkbilig, 29, s. 59-76; Feryal Korkmaz Kutadgu Bilig’de Ur- Fiili Üzerine, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 41 s. 13-24; Ahmet Demirtaş (2012). “Kutadgu Bilig’de “yorı-
” Fiili Üzerine, Türkishstudies, 7/4, s. 1477-1501. 
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Seniñde yok emdi bu üçte biri  

Ḳayudın tegir ilke küçkey eri (3111) 

(Şimdi bu üçünden hiçbiri sende bulunmadığı için memleketin neresinden bir zorba çıkabilir.) 

1.1.2. Fayda etmek, fayda sağlamak, faydası dokunmak  

“Teg-” fiili 2 beyitte fayda etmek; fayda sağlamak, faydası olmak anlamında kullanılmıştır. Bu 

beyitlerden birinde fiilin er- “ol-” yardımcı fiiliyle kullanılmaktadır. Beyitlerdeki anlama bakıldığında 

fayda sağlayacak şeylerin “ibadet ve bırakılan iyi ad” olduğu görülür.  

Tapuġḳa irig bol yazuḳta tıḍın 

Saña teggü ermez tapuġda aḍın (1380) 

 (Tapınırken gayretli ol, günahtan sakın; sana ahirette tapınmaktan başka bir şey fayda etmez.) 

Bulunmış bu öḍ kün yawa ḳılmadın 

Tapuġ ḳılġu tegmez munıñda aḍın (6431) 

 (Ele geçen bu zamanı boşa geçirmeden ibadet etmelidir; bundan başka bir şey insana fayda 

etmez.) 

1.1.3. Kıymeti, değeri, önemi olmak 

Teg- fiili 1 beyitte “kıymeti, değeri, önemi olmak” anlamında kullanılmıştır. 

Ölür özke tegmez meger eḍgü at 

Bu atın tirig tutsu erklig bayat (6268) 

(Ölümlü insan için iyi addan başka bir şeyin değeri yoktur; kudretli Tanrım iyi ad ile ömür 

sürdürsün.) 

1.1.4. Söylemek; demek 

Teg- fiili 1 beyitte söz ismiyle söylemek, demek anlamıyla kullanılmıştır. Eserde bu anlam daha 

çok sözle- fiiliyle verilmiştir.  

İrig sözke buşma ḳalı tegse söz 

Könü söz irig ol iriglenme öz (5775) 

(Eğer sana sert söz söyleyen olursa buna kızma; doğru söz sert olur, buna sertlik gösterme.) 
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1.1.5. Uğraşmak; çalışmak, çabalamak 

Teg- fiili 2 beyitte uğraşmak; çalışmak, çabalamak anlamında kullanılmıştır. Bu beyitlerden 

birinde fiil gerundium ve olumsuzluk ekiyle anlamı pekiştirecek şekilde tekrarlı kullanılmış ve Türkiye 

Türkçesindeki çalışıp çabalama, uğraşıp durma gibi bir söyleyişe ulaşılmıştır. 

Aġış teg bu eḍgü aġumaz kişi 

Tegip tegme yalñuḳ ḳılumaz işi (905) 

(İyi, yokuşa tırmanmak gibidir, herkes yükselemez; uğraşıp durma, insan bu işi yapamaz.)  

Ḳumaru tegip tıḍtı aydı serin  

Bayat ḥukmi tapla köñül ög tilin (6293) 

(Kumaru onun feryatlarını engellemeye çalıştı: Sabırlı ol, Tanrının hükmüne gönlünle, aklınla ve 

dilinle rıza göster, dedi.) 

1.1.6. Kalmak; üstüne kalmak, sıkıntıyı, güçlükleri yüklenmek 

Ay Toldı, hükümdarın yanındaki tek kişi olduğundan devlet işleriyle ilgili tüm sıkıntıları, 

güçlükleri yüklenmektedir. Türkiye Türkçesindeki “O giderse bütün yük kızın üstüne kalacak” örneği 

de dikkate alındığında aşağıdaki beyitte, fiilin sıkıntıyı, güçlükleri yüklenmek anlamındaki üstüne 

kalmak deyiminin verdiği anlamı yansıtacak şekilde kullanıldığı görülür. 

Saña tegmegey erdi emgek öküş 

Maña ma duèa teg bir ayıtġıl köre (3135) 

(Bütün bu zahmet senin üstüne kalmazdı; ben de daha çok dua kazanmış olurdum.) 

1.1.7. Yapmak; ortaya koymak, gerçekleştirmek  

“Teg-” fiilinin 3 örnekte bir işi, eylemi yapmak; ortaya koymak, gerçekleştirmek anlamını verecek 

şekilde kullanıldığı görülür. Eserde bu anlam daha çok it- fiiliyle verilmiştir. 

Ḳapuġ körki erdi maña eḍgü iş 

Buḍun asġı erdi añar tegse iş (1575) 

(O bana iyi bir arkadaştı ve bargâhımın süsüydü; yaptığı her işte halkın faydasını düşünürdü.) 

Buḍun közi tegse tapuġḳa ḳalı 

Buzuldı bu tapġuñ yıḳıldı ulı (3918) 

(Eğer ibadet halkın gözü önünde yapılırsa bu ibadet esassız ve manasız olur.) 
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Ne türlüg bu işke tegir erse öz                        

Baġırsaḳlıḳın teg yaruḳ ḳılġa köz (4134) 

(Herhangi bir işe memur edildiğin vakit, o işi can ve gönülden yap; bu seni mutlu eder.) 

1.1.8. Düşmek; hisse, pay ayrılmak 

“Teg-” fiili, 2 beyitte düşmek; (hisse, pay) ayrılmak anlamını karşılamaktadır. Beyitlere 

bakıldığında bu dünyada ne kadar mal toplansa da insanoğlunun kısmetine düşecek olanın iki bez parçası 

(kefen) olduğu ifade edilmektedir. 

Ajunug neçe tirse öz ölgülüg 

İki böz tegir ol saña belgülüg (3616) 

 (Dünyayı ne kadar toplarsan topla, apaçık olan şu ki bundan sana iki bez parçası düşecektir.) 

Negü asġı aḫır ölür erse öz 

Saña teggüsi yoḳ meger iki böz (4700) 

 (Sonunda ölecek olduktan sonra bunun faydası ne; bütün bunlardan sana iki parça bezden başka 

bir şeyin düşeceği yok.) 

1.1.9. Dokunmak; etkilemek, zarar vermek  

“Teg-” fiili 2 beyitte etkilemek, tesir etmek anlamını verecek şekilde kullanılmıştır. İki beyitte de 

fiilinin olumsuz çekimlendiği görülür. 1550. beyitte etkileyecek unsurun “keder”, 2792. beyitte ise ateş 

sembolüyle “hükümdarın yakınında bulunma durumunun” olduğu anlaşılmaktadır. 

Saña tegmedi bu saḳınç yalñuzun 

Maña tegdi ḳaḍġu saḳınçlar uzun (1550) 

(Bu keder yalnız sana dokunmaz; benim için de sonsuz kaygı ve üzüntü oldu.) 

Köñül til köni tutsa ḳılḳı bütün 

Añar tegmese ot yalını tütün (2792) 

(Ateşin alevi ve dumanının dokunmaması için onun gönlü ve dili doğru, hareketi ve doğası 

uygun olmalı.) 

1.1.10. Mazhar olmak; nail olmak, iyi bir şeye erişmek 

“Teg-” fiili 1 beyitte mazhar olmak; nail olmak anlamını çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır.  

Bu yañlıġ bolur erse sü başlar er 

İşi barça itlip küwençke teger (2414) 
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(Ordu kumandanı, böyle olursa bütün işi yoluna girer ve kendisi takdire mazhar olur.) 

1.1.11. Doğmak; ortaya çıkmak, kaynaklanmak 

“Teg-” fiili 1 beyitte sebep olmak, yol açmak anlamını vermektedir. 

Ay ilig üç iştin tegir küç basınç 

Biri beg usal bolsa tegse irinç (3109) 

 (Ey hükümdar, şu üç şeyden zulüm ve baskı doğar; biri beyin ihmalkârlığı ki bu musibete yol 

açar.) 

1.1.12. Denk gelmek; isabet etmek, rastlamak 

“Teg-” fiili 1 beyitte rastlamak; tesadüf etmek anlamını vermektedir 

Ḳalı bilgeke tegse ilde orun 

Ol il boldı törde taḳı keḍ burun (263)  

(Eğer bir bilgeye eşikte bir yer denk gelirse o eşik başköşeden daha iyi ve yüksek olur.) 

1.1.13. Değmek; karşılamak, yerini tutmak 

“Teg-” fiili 1 beyitte değmek; karşılamak, yerini tutmak anlamını verecek şekilde kullanılmıştır. 

Bu üç neñ sewinçi tatıġı ḳamuġ 

Aḍın üçke tegmez ay ilde ulug (3576) 

(Bu üç şeyin bütün sevinci ve zevki karşılığında yapılması gereken diğer üç şeye değmez, ey 

memleketin büyüğü.) 

1.1.14. Dağıtmak; paylaştırmak, pay etmek 

Fiil, 1 beyitte dağıtmak; paylaştırmak, pay etmek anlamında kullanılmıştır. 

Turu birgü aşta körüp yat bazıġ 

Aş içgü tegiri öküş ya azıġ (4580) 

(Ziyafette bilhassa yat ve yabancılara itina göstermeli, yiyecek ve içeceğin az veya çok 

dağıtılmasına dikkat etmeli.) 

1.1.15. Vermek; sağlamak, temin etmek, sunmak 

“Teg-” fiili 1 beyitte vermek; sağlamak, temin etmek, sunmak anlamını verecek şekilde 

kullanılmıştır. 
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Ḳamuġ teprenürke bulardın asıġ 

Tözüke tegir yim içimdin tatıġ (4402) 

(Her canlı bunlardan yararlanır; yemek içmek zevkini herkese bunlar verir.) 

1.1.16. Varmak; belli bir duruma, düzeye gelmek 

Bulup dünya malın yiyü bilmese 

Saḳış tegdi ülgi aġır yüḍgüke (3927) 

 (Dünya malını bulup da onu yemesini bilmeyenin nasibi, yüklenmesi güç bir hesaba vardı.) 

1.1.17. Gerekmek; lüzum olmak, icap etmek 

Birisi bitigçi birisi vezir 

Bu iki kişike söz açmaḳ tegir (2679) 

(Bunlardan biri kâtip biri de vezirdir; bu iki kişiye sırrı açmak gerekir.) 

1.1.18. Uygun olmak; isabetli, yerinde olmak 

Teg- fiili bir beyitte uygun olmak; isabetli, yerinde olmak anlamında kullanılmıştır. 

Baġırsaḳ kerek ḳul begiñe açır 

Anı ötrü begler açınsa tegir (4081)  

(Kulun sadık olması ve her vakit beyini korumalı; beylerin de böyle kullara ihsanda bulunması 

uygun olur.) 

1.1.19. Geçmek; bir yere oturmak, yerleşmek 

Fiil, 1 beyitte geçmek; bir yere oturmak, yerleşmek anlamında kullanılmıştır.  

Tegimsiz tapuġ birle törke tegir 

Yaraġsız yaransa kör ilke tegir (614) 

(İkbale erişemeyen insan hizmeti sayesinde başköşeye geçer; liyakatsiz kişi yaranmaya çalışsa da 

kapı eşiğini boylar.) 

1.1.20. Yaklaşmak; yakınlık kurmak, iletişim kurmak 

“Teg-” fiili, 2 beyitte yaklaşmak; davranmak, hareket etmek anlamını verecek şekilde 

kullanılmıştır. İki kullanımda da fiilin şart gerundiumu ekini aldığı görülür.  

Kür arslanḳa oḳşar körü tursa beg 

Öge tegse yumşar bolar torḳu teg (4098) 
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(Dikkat edersen bey pek yürekli aslana benzer; överek yaklaşırsan yumuşar, ipek gibi olur.) 

Ḳalı basnu tegse buşar baş keser 

Tamurın teşer kör sorup ḳan içer (4099) 

(Eğer ona saygısızca yaklaşırsan hiddetlenir ve baş keser, damarını deler, insanın kanını emer, 

içer.) 

1.1.21. Girişmek; başlamak, yeltenmek 

Fiil, 1 beyitte (bir işe) girişmek; başlamak, yeltenmek anlamını verecek şekilde kullanılmıştır. 

Ḳayu işke tegse kiñeş edgü ḳıl 

Tilemiş tilekke kiñeşin teñeş (5660) 

(Herhangi bir işe girişmek istersen önce danış; dilek ve arzularını danışarak yerine getir.) 

1.1.22. Yükselmek; unvan, mevki ilerlemek  

Fiil, 2 beyitte yükselmek; unvan, rütbe ilerlemek anlamını verecek şekilde kullanılmıştır. 

Negü tir eşit emdi ḳılḳı silig 

Sınayu tegip ilke sunmış elig (346) 

(Şimdi dinle, doğası yumuşak olan ve tecrübeyle yükselerek memleket işini elini alan adam ne 

der.) 

Ḳayuḳa ögelik tegir ög bolur 

Ḳayu kök ayuḳluḳ öze at alur (4067) 

(Kimi aklıyla ögeliğe yükselir; kimi kök-ayukluk ile şöhret bulur.) 

1.1.23. Araştırmak; incelemek, gözden geçirmek 

Fiil, 1 beyitte araştırmak, incelemek, gözden geçirmek anlamını verecek şekilde kullanılmıştır. 

Tüpiñe tegü irte artuḳ ayıt 

Negü belgürer erse ḳılġıl iwit (5872) 

(Sonuna kadar araştır, iyice soruştur; sonuçta ne çıkarsa ona göre karar ver.) 

1.1.24. Saldırmak; hücum etmek 

“Teg-” fiili 2 beyitte saldırmak; hücum etmek anlamını vermektedir. 

Ḳatılsa ḳılıç baldu birle tegiş 

Tişin tırñaḳın teg yaḳa tut iliş (2377) 
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(Saflar karışınca kılıç ve baltayla vuruş; dişle, tırnakla saldır, yakasından tut, yapış.) 

Eñ aşnu yıraḳtın tegişgü oḳun 

Yaġusa süñün teggü birse boyun (2376) 

(İlk önce uzaktan oklar ile vuruşmalı, yaklaşıp yüz yüze gelince süngüyle hücum etmeli.)  

1.1.25. Memur edilmek; görevlendirilmek 

Fiil, 1 beyitte memur edilmek, görevlendirilmek anlamında kullanılmıştır. 

Ne türlüg bu işke tegir erse öz                        

Baġırsaḳlıḳın teg yaruḳ ḳılġa köz (4134) 

(Herhangi bir işe memur edildiğin vakit, o işi can u gönülden yap; bu seni mutlu eder.) 

1.1.26. Eline geçmek, elde etmek; edinmek, kazanmak 

“Teg-” fiili 5 beyitte elde etmek; edinmek, kazanmak anlamını verecek şekilde kullanılmıştır. 

Olardın ḳalu keldi eḍgü törü 

Ḳumarı turur tegse ḳoprur örü (269) 

(İyi töre onlardan kala geldi; bu mirastır kimin eline geçerse onu yükseltir.)  

Aġırlıġḳa tegse küwez kür bolur  

Ölüm tutsa uḍlur ökünçün ölür (1125) 

 (Biraz itibar elde etse mağrur ve kabadayı olur; ölüm yakaladığında da süklüm püklüm 

arkasından gider, pişmanlık içinde ölür.)  

Uḳuşluġḳa tegse aḍın begliki 

İlin inçke tegrür bu bir sözke büt (1781) 

(Eğer beylik akıllı bir insanın eline geçerse o ülkesini huzura kavuşturur; sen bu söze inan.) 

Negü tir eşitgil bu sartlar başı 

Ajun tezginip neñke tegmiş kişi (2745) 

(Dünyayı dolaşan ve böylece servet elde eden (kazanan) tüccarbaşı ne der dinle.) 

Saña tegmegey erdi emgek öküş 

Maña ma duèa teggey erdi ülüş (3135) 

(Bütün bu zahmet senin üzerinde kalmazdı; ben de daha çok dua kazanırdım.) 
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1.1.27. Yapmak; yerine getirmek, gerçekleştirmek 

Fiil, 1 beyitte yapmak; yerine getirmek, gerçekleştirmek anlamında kullanılmıştır. 

Ne türlüg bu işke tegir erse öz                        

Baġırsaḳlıḳın teg yaruḳ ḳılġa köz (4134) 

(Herhangi bir işe memur edildiğin vakit, o işi can ve gönülden yap; bu seni mutlu eder.) 

1.1.28. Kapamak; örtmek 

Fiil, 1 yerde köz ismiyle köz teg- “gözünü kapamak, örtmek” şeklinde kullanılmıştır. Eserde 

kapamak, örtmek anlamı asıl olarak yap- fiiliyle verilmektedir. 

Usal er teger köz usalın uḍır  

Usal bolma saḳlan ay ḳılḳı ḳaḍır (447) 

(Gafil adam gözünü kapar ve gafletle uyur; gafil olma, ihtiyatlı ol, ey sert huylu.) 

1.1.29. (Bir amaca, hedefe, dileğe, yere, zamana, kişiye) ulaşmak, erişmek 

Fiil, 30 beyitte bir amaca, hedefe isteğe vb. soyut bir şeye ulaşmak, erişmek anlamında 

kullanılmıştır. Bu kullanımlar içinde tilekke teg- “isteğine kavuşmak” şeklindeki kullanım ağır 

basmaktadır. 10 beyitte bir yere, makama (bunlar içerisinde de yirke teg- “yere ulaşmak” şeklindeki 

kullanım ön plandadır), 1 beyitte “maña teg-” şeklinde kişiye, 1 beyitte de “yarınḳa teg-“ şeklinde yarına 

ulaşmak, erişmek anlamında kullanıldığı görülür.  

Uḳuşluġ uḳar ol biliglig bilir 

Biligli uḳuġlı tilekke tegir (155) 

(Anlayışlı olan anlar, bilgili olan bilir; bilen ve anlayan daima dileğine erişir.) 

Uḳuş ol burunduḳ anı yetse er 

Tilekke tegir ol tümen arzu yir (159) 

(Anlayış bir yulardır; insan onu elinde tutarsa dileğine erişir ve bütün arzularına ulaşır.) 

Bilig baylıḳ ol bir çıġay bolġusuz 

Tegip oġrı tewlig anı alġusuz (313) 

(Bilgi hiçbir zaman fakirliğe düşmeyen bir servettir; hırsız ve dolandırıcının eli bilgiye erişemez, 

onu alamaz.) 

Tilekke tegir ol bu yañlığ kişi 

İkigü ajunda itiglig işi (331) 
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(Böyle bir kişi dileğine erişir ve her iki dünyada işi yoluna girer.) 

Basutçı kerek barça işni bilir 

Bilip işlese er tilekke tegir (428) 

(Bütün işleri bilen bir yardımcı gereklidir; insan bilerek hareket ederse dileğine erişir.) 

Kelip tegdi ilig turur orduḳa  

Ögi köñli ḳolmış tilek arzuḳa  (487) 

(Sonunda hükümdarın bulunduğu şehre geldi, can ve gönülden dilediği arzusuna kavuştu.) 

Saña keldim oġrap uzun yol yorıp 

Tilekke bu kün tegdim arzum ḳanıp (591) 

(Sana gelmek amacıyla uzun yollar yürüdüm; bugün arzuma kavuşup muradıma erdim.) 

Tapınġu ḳıyıḳsız tapuġ ḳılġuçı 

Tapuġ siñse ötrü tilekke tegir (615) 

(Hizmet eden dürüstlükle hizmet etmelidir; hizmeti beğenilirse hizmetkâr dileğine erişir.) 

Ḳayu ilke tegse meniñbu törüm 

Ol il barça itlür taş erse ḳorum (830)  

(Benim bu kanunum hangi memlekete erişirse o memleket baştan başa taşlık ve kayalık dahi olsa 

hep düzene girer.) 

Tapuġçı tapuġ bilse törke tegir 

Tapuġ bilmese tördin ilke kelir (844)  

(Hizmetkâr hizmet etmesini bilirse başköşeye erişir; hizmet etmesini bilmezse başköşeden eşiğe 

düşer.) 

Aġın bolsa yalñuḳ bilir hem bilig 

Tuñu bolsa tegmez biligke ilig (1016) 

(İnsan, dilsiz de olsa bilgili olabilir; fakat sağır olursa bilgiye ulaşamaz.) 

Bayat fażlı bolsa kim erze öze 

Ḳamuġ arzu nièmetke tegdi tüze (1269) 

(Tanrının fazlı kimin üzerinde olursa o bütün arzularına ve nimetlere erişir.) 
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Ḳamuġ işke iwme serin öz buḳa 

Serimlig kişiler tegir arzuḳa (1310) 

(Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı kişiler arzularına erişir.) 

Kümüşke ilinmegli yalñuḳ bütün 

Tegir çın tükel bu ajunḳa ḳutun (1726) 

(Gümüşe kapılmayan, doğru insan mutluluk içinde tam ve gerçek dünyaya erişir.) 

Bayat kimke birse èinayet ülüg 

Tilekke tegir boldı atlıġ külüg (1797) 

(Tanrı kime inayet eder ve kısmet verirse, o dileğine erişir, şöhret sahibi olur.) 

Yana ma ay ilig ata alḳışı 

Oġulḳa tegir ol sewinçi tuşı (1802) 

(Bir de ey hükümdar, oğul babasının rızasını ne kadar alırsa onun duasına o kadar erişir.) 

Atam ḳıldı erdi kör eḍgü duèa 

Duèa birle tegdim bu yirke aġa (1803) 

(Babam bana hayırduası etmişti; ben o duayla yükselerek bu mevkiye ulaştım.) 

Biligke tegir ötrü bilge bolur 

Bu bilge bile asġı ilke tolur (1820) 

(Böylece bilgiye erişir ve bir gün bilge olur; bu bilgiyle memlekete çok faydası dokunur.) 

Törütür öḍinde köñül birmese 

Tilekke tegümez bu anda basa (1821) 

(Tanrı yaratırken gönül vermezse insan hiçbir dileğine erişemez.) 

Ḳayuḳa elig ursa itlü barır 

Ḳayuḳa sözi tegse yetlü barır (1853) 

(Nereye eli dokunursa orası düzelir; sözü nereye erişirse orası o söze uyar.)  

Bu emgek yük ol bir aġır yüḍgüke 

Anı yüḍse ötrü tegir eḍgüke (1874) 

(Bu zahmet, yüklenmesi ağır bir yüktür, fakat insan bunu yüklenecek iyiliğe erişebilir.) 
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Uluġluḳ uzun yir kişi ḳoḍḳısı 

Beḍüklükke tegmez buḍun ḳatḳısı (2233) 

(Alçakgönüllü kişi uzun süre itibarda kalır; haşin ve kibirli kişiler büyüklüğe erişemez.) 

Tetiglik bile er tilekke tegir 

Bilig bil uḳuş uḳ işiñ ötrü ḳıl (2627) 

(İnsan dileğine zekâ ile ulaşır; önce bilgi edin, iyice kavra, sonra işe giriş.) 

Bu yañlıġ kerek barça erdem bilir 

Bu yañlıġ yalawaç tilekke tegir (2637) 

 (Elçilik için bütün bu erdemleri bilen bir insan gerekir; böyle bir elçi dileğine erişir.) 

Esen bolsa ermiş bu yalñuḳ özi 

Tilekke tegir ay baġırsaḳ ḳozı (3311) 

(İnsan sağ olursa dileğine ulaşırmış, ey benim cana yakın kuzum.) 

Birisi yarın ol biri keçti tün 

Yarınḳa tegir mü tiriglik bu kün (3606) 

(Bu üç günden biri yarındır; biri de dündür ki geçti; bugünkü hayat acaba yarına ulaşacak mı?) 

Yorıp tegmegü yirke barma yaḍaġ 

Ḳalı bardıñ erse öz emger küçün (3831) 

(Yürümekle erişilmeyecek yere yaya gitme; eğer gidersen kendi kendine eziyet etmiş olursun.) 

Kişi bilmese ögrenür kör bilir 

Bilip ötrü yalñuḳ tilekke tegir (4019) 

(Kişi bilmezse öğrenir bilir; bildikten sonra dileğine erişir.) 

Kiçig ḳur bu yirke tege türçise  

Negüke yararın seçer beg basa (4044) 

(Küçük rütbeli kişiler bu mertebeye erişince bey bundan sonra onların yapacakları işleri saptar.) 

Bu ḳurḳa tegip uz tapınsa bu er 

Uluġluḳḳa yetlür tükel arzu yir (4066)  

 (Bu mertebelere (subaşı, hacip, kâtip) erişip iyi hizmet edenler büyüklüğe ulaşır ve bütün 

arzularına kavuşur.) 
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Bu ḳurḳa tegip er tapınsa birer 

İḍi keḍ tusulur begi arzu yir (4072)  

(Bu derecelere (yavgu, yugruş, il-beyi) erişen her hizmetkâr kendi görevini yaparsa o beyine çok 

faydalı olur ve bey de arzusuna kavuşur.) 

Uluġluḳḳa tegse uḳuşsuz kişi 

İḍisi başın yir ay ilçi başı (4078) 

(Akılsız kişi büyüklüğe ulaşırsa, ey büyük hükümdar, o efendisinin başını yer.) 

Bu ol atḳa tegmiş tapuġ ḳılġuçı 

Munıñda narusı uda birgüçi (4147)  

(Asıl makama ulaşmış olan hizmetkârlar bunlardır; diğer hizmetkârlarsa bunlara tâbi olur.) 

Uluġlar sözin tut yumuş ḳıl yügür 

Uluġ sözi tutsa tilekke tegir (4179) 

(Büyüklerin sözünü dinle, hizmetlerine koş; büyüklerin sözünü tutan dileğine erişir.) 

Ḳamuġ eḍgülükke tegeyin tise 

Et özni ḳısa tut havanı basa (4561) 

(Her türlü iyiliğe erişmek istersen, vücudu zapturapt altına al, nefsine hâkim ol.) 

Kişi öz tilekin yorısa barıp 

Tegir terk tilekke bu ḳalmaz arıp (5042) 

(Kişi kendi arzusuyla yola çıkarsa isteğine çabuk erişir ve yolda yorulup kalmaz.) 

Köñül birle mañsa kişi arzulap 

Tegir arzuḳa terk yaġuḳluḳ ulap (5045) 

(Gönülden arzulanırsa uzak yer yakın olur ve insan dileğine, kendisi için hazırlanmış gibi hemen 

ulaşır.) 

Yanut birdi oḍġurmış aydı bege 

Ḳamuġ eḍgülükke sen eḍgün tege (5118) 

(Odgurmuş yanıt verdi ve dedi ki: Ey hükümdar, her türlü iyiliğe sen iyilikle eriş.) 

Yanut birdi oḍġurmış aydı ay beg 

Bayat birsü tevfiḳ tilekiñke teg (5402) 
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(Odgurmuş yanıt verdi: -Ey hükümdar, Tanrı yardım etsin, dileğine eriş, dedi.) 

Bayat birdi tevfiḳ saña eḍgüke 

Ḳamuġ eḍgülükke sunup teggüke (5745) 

(Tanrı sana iyilik yapmak ve her türlü iyiliğe erişebilmek için tevfikini refik etmiştir.) 

Neçe bildiñ erse taḳı bir tile 

Biligli tegir kör tilekke sora (6607) 

(Ne kadar bilsen de yine ara, bak, bilen dileğine sorarak erişir.) 

1.1.30. Gelmek; varmak, ulaşmak 

“Teg-” fiili 25 beyitte gelmek; varmak, ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Metinde bu anlam esas 

olarak bar- fiiliyle verilmiştir. 

Saña tegdi emdi kezigçe orun 

Ḳamuġ eḍgülük ḳıl sen eḍgü burun (236) 

(Şimdi bu yere sahip olmak sırası sana gelmiştir. Sen herkesten iyi ol, hep iyilik yapmaya çalış.) 

Ḳapuġḳa tegip tüşti kirdi yorıp 

Körü aldı ḥacib kişisi kelip (520) 

(Kapıya gelip attan indiler, yürüyerek girdiler; Hacip’in adamı gelip onları karşıladı.) 

Turup çıḳtı hacib ḳapuġḳa tegip 

Bir oġlan yügürtti tilin söz ıḍıp (574) 

(Hacip kalkıp çıktı; kapıya gelip bir iç oğlanı koşturarak haber saldı) 

Tuta bilse dewlet tezümez turur 

Ḳalı tezse tegmez yana terk kezig (713) 

(İnsan tutabilirse mutluluk kaçamaz kalır; eğer kaçarsa sıra sana yine tez gelmez.) 

Maña tegdi ḥuḳmüñ barur men munu  

Bir ök oġlum erdi ḳoḍur men unu (1261) 

(Hükmün bugün bana geldi, işte gidiyorum; bir tek oğlum vardı onu da şimdi bırakıyorum.) 

Tözüke tegir sen ḳutulmaz biri 

İsiz eḍgü neñke sen ök sen torı (1538) 

(Herkese gelirsin, kimse senden kurtulamaz, iyi ve kötü şeylerin hepsini tuzağına düşürürsün.) 
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Ḳayu baġḳa tegse suw eksümedin  

Çiçek yazlur anda tümen tü yıḍın (1808) 

(Hangi bahçeye devamlı su gelirse orada binlerce renkli ve kokulu çiçek açılır.) 

Yaġı körse alp er köpirtür izig  

Bu ḳarşur aḍınlarḳa tegmez kezig (2382) 

(Kahraman yiğit düşmanı görünce tozu dumana katar; her yere o atılır, başkalarına sıra gelmez.) 

Yaḳın tegdi erse ḳadaşḳa barıp 

Atındın ḳoḍı tüşti tegdi yorıp (3290) 

(Akrabasına yaklaşınca atından aşağı indi, yürüyerek kapısına geldi.) 

Tegip aḳru elgin toḳıdı ḳapuġ 

Turup çıḳtı oḍġurmış ıḍtı tapuġ (3291) 

(Gelip eliyle yavaşça kapıyı çaldı; Odgurmuş ibadeti bıraktı, yerinden kalktı.) 

Özüñ toḍmaġınça maña tegmez aş 

Mini toḍrur öñdün özi yimez aş (3766) 

(Sen doymadan bana yemek gelmez; Tanrıysa kendisi yemek yemekten münezzeh olduğu halde 

beni doyuruyor.) 

Tegip tüşti oldurdı ewke kirip 

Yidi içti tındı bir ança serip (3947) 

(Gelip eve girdi, oturdu; yedi, içti ve bir süre dinlendi.)   

Muñar tegdi kesti sözini ilig  

Turup çıḳtı ögdülmiş aḳru silig (4932) 

(Buraya gelince hükümdar sözünü kesti; Ögdülmüş yavaşça kalkıp dışarı çıktı.) 

Saña tegdi emdi bu beglik ḳurı  

Uzun ḳalġu ermez iş itnip yorı (5139) 

(Bu beylik sırası şimdi sana geldi fakat uzun kalmaz; işini ona göre tut) 

Saña tegdi emdi bu ordu orun 

Köçüñni özüñde oza ıḍ burun (5178) 

(Bu saray ve taht şimdi sana geldi; göçünü kendinden önce gönder.) 
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Bular yük kötürmez bularnıñ yüki 

Saña yüḍgü tegse munıñ emgeki (5558) 

 (Bunlar yük altına girmezler; bunların yükü sana gelirse hizmetleri oranında bunların yükünü 

sen yüklenmelisin.) 

Tegip düşti aḳru toḳıdı ḳapuġ 

Ḳadaşı ḳapuġ açtı ḳoḍtı tapuġ (5682) 

(Oraya varınca atından indi ve yavaşça kapıyı vurdu; kardeşi ibadeti bırakıp kapıyı açtı) 

(Oraya gelince atından indi ve yavaşça kapıyı vurdu; kardeşi ibadeti bırakıp kapıyı açtı.) 

Atın mindi bardı ḳadaşı tapa 

Tegip kirdi tuştı elig yüz öpe (5973) + 

 (Atına bindi ve kardeşine doğru vardı, gelip girdi; elini ve yüzünü öperek onunla buluştu) 

Yaḳın tegdi tüşti yorıp bardı ol  

Ḳapuġḳa tegip ündedi ḳoldı yol (6285) 

(Yaklaşınca atından inip yayan yürüdü; kapıya gelip seslendi, girmek için izin istedi.) 

Cefa cevri barı maña tegmesüni 

Otun bifalardın sınardın bolayı (6603) 

(Dünyanın bütün cevir ve cefası bana gelmesin, küstah ve kaba insanlardan uzak olayım.) 

1.1.31. Gelmek; çıkmak, yönelmek 

Fiilin 11 beyitte Türkçe Sözlük’te verilen “Merak etme ondan kimseye kötülük gelmez” 

cümlesinde geçen gelmek fiilinin anlamına bezer bir kullanımı söz konusudur.  

Bu ay toldı aydı kör erdem öküş 

Meniñdin tegir tegse erke ülüş (673) 

(Ay Toldu dedi ki: Erdemim çoktur; insanlara kısmet gelirse benden gelir.) 

Ḳamuġ eḍgülük tegdi sindin maña  

Tapuġsuz ḳuluñ men yazuḳluġ saña (1031) 

(Bana bütün iyilikler senden geldi; ben senin günahkâr ve kusurlu kulunum.) 

Uçuzḳa aġırlıḳ anındın tegir 

Kiçigke uluġluḳ ol ıḍsa kelir (1245) 
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(Değersize değer ondan gelir; küçük büyüklüğü onun ihsanıyla bulur) 

èAziz ol èaziz kim èazizlarḳa èiz 

Anıñdın tegir èiz èaziz emdi ḳız (1247) 

(Gerçekte aziz o azizdir ki, azizlere izzet ondan gelir; izzet ve aziz şimdi nadirdir.) 

Tişig boşlaġ ıḍma yapa tut ḳapuġ 

Tişidin tegir erke teñsiz ḳamuġ (1303) 

(Dişiyi başıboş bırakma, kapıyı kapalı tut; erkeğe her türlü uygunsuzluk dişiden gelir.)  

Ḳılınçı köni bolsa ḳılḳı oñay 

Munıñdın tegir ḫalḳḳa eḍgü yıl ay (2209) 

(Hareketleri doğru ve doğası yumuşak olursa ondan halka her zaman iyilik gelir.) 

Yanut birdi ögdülmiş aydı ilig 

İligdin tegir ilke türlüg bilig (2950) 

(Ögdülmiş yanıt verdi ve dedi ki: Ey hükümdar, memlekete her türlü bilgi hükümdardan gelir.) 

Meniñdin iligke ḳaçan tegge şer  

Kiçig men kiçigdin negü yası bar (5063) 

(Benden hükümdara ne gibi bir kötülük gelebilir; ben küçüğüm, küçükten büyüğe nasıl bir zarar 

gelebilir.) 

Tükel büttüm emdi saña belgülüg 

Maña eḍgü teggey seniñdin ülüg (5071) 

(Şimdi sana tamamen ve gerçekten inandım, bana senden ancak iyilik gelebilir.) 

Üçünçi keḍ öḍrüm kerek bu vezir 

Buḍunḳa negü tegse mundın teger (5331) 

(Üçüncüsü vezirdir; bunun çok seçkin biri olması gerekir; halka ne gelirse ondan gelir.) 

Asıġlıġ kerek beg kör elgi aḳı 

Ajun buḍnıña tegse andın toḳı (5358) 

(Bey insanlara faydalı ve cömert olmalı, dünya halkına ondan tokluk gelmeli.) 
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Bu ḳul küñ at aḍġır bu yir suw ḳamuġ 

İligdin tegip açtı devlet ḳapuġ (5781) 

(Bu kul cariye, at aygır ve bütün bu yer su hükümdardan geldi ve sana devlet kapısı açıldı.) 

Maña tegdi sindin ḳamuġ eḍgülük  

Aġırlıḳ ya baylıḳ yigü keḍgülük (5898) 

(Ben senden izzet ve ikram, servet, giyecek ve yiyecek, her türlü iyiliği gördüm)  

(İzzet, ikram, servet, giyecek, yiyecek ve her türlü iyilik bana senden geldi.) 

1.1.32. Gelmek; belli bir duruma veya düzeye ulaşmak 

Fiil, iki beyitte “uluġluḳḳa teg-, ḳarılıḳḳa teg-” şeklinde belli bir duruma, düzeye ulaşmak 

anlamında kullanılmıştır. 

Kiçig oġlan erken ḳılınç eḍgü tut 

Uluġluḳḳa tegse uḍınur bu ot (4694)  

(Gençken iyi hareket etmeye çalış; yaşlılık gelince bu ateş söner.)  

Yigitlikni ıḍtım ḳarılıḳḳa tegdim  

Yana yanġıl emdi negü söz taġıttım (6557) 

(Gençliğimi elden çıkardım, yaşlılığa geldim; sadede gelelim, sözü niye dağıttım.)  

1.1.33. Gelmek; -e uğramak 

Fiil, 1 beyitte Türkçe Sözlük’teki “Başımıza dert geldi” cümlesinde geçen gel- fiiline benzer bir 

anlamda (olmak, -e uğramak) kullanıldığı görülür.  

Muñumḳa taḳımḳa maña ol yarar 

Bela ḳaḍġu tegse mini ol yular (4789) 

(Muhtaç olduğumda, başım sıkıştığında, bana o yardım eder; bela ve kaygı gelirse beni o kurtarır.) 

Negü ḳaḍġu tegdi ne erki ḥalıñ  

Maña sözlegil söz sen açġıl tiliñ (5687) 

(Başına ne gibi bir dert geldi, neyin var, bana söyle, izah et.) 

1.1.34. Gitmek; bir yere doğru yönelmek 

“Teg-” fiili iki beyitte gitmek; bir yere doğru yönelmek anlamıyla kullanılmıştır. 
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Neçe me aġır kelse barġu kerek 

İligke tegip bir körüngü kerek (3457) 

(Ne kadar ağır gelse bile senin oraya kadar gidip hükümdara bir görünmen gerekir.) 

Aġır boldı köñli yatur ınçıḳın 

Tegip tuş añar bir ay köñli yaḳın (5963) 

(Artık ağırlaştı, bitkin bir hâlde yatıyor; gidip onu bir gör, ey gönlü yakın.) 

1.1.35. Dolaşmak, gezmek 

Fiil bir beyitte yorı- “yürümek” fiiliyle birlikte dolaşmak, gezmek anlamında kullanılmıştır.  

Turup çıḳtı aḳru ḳapuġḳa kelip 

Bir ança yorıp bardı ewke tegip (1604) 

(Kalktı, kapıya gelip yavaşça çıktı; bir müddet dolaşıp evine döndü.) 

1.1.36. Dokunmak, temas etmek 

Fiil bir beyitte dokunmak, temas etmek anlamıyla kullanılmıştır. 

Şireni çıḳarda körüp saḳlasa 

Añar toġru yolda elig tegmese (2550) 

(Şıra çıkarken onu nezaret altına almalı, yolda herhangi bir elin ona dokunmamasına dikkat 

etmeli.) 

1.1.37. Meşgul olmak; ilgilenmek, vaktini vermek 

“Teg-” fiili 7 beyitte meşgul olmak, ilgilenmek anlamında kullanılmıştır. Beyitlere bakıldığında 

meşgul olunacak şeylerin “memleket işleri ve Tanri’ya ibadet” olduğu görülür. 4806. beyitte teg- fiili, 

bol- yardımcı eylemiyle “tegse bol-” şeklinde kullanılmışken beyitlerin genelinde u- yardımcı eyleminin 

olumsuzuyla kullanımı ağırlıktadır.  

Kişide yıraḳ bolmaġınça ḳadaş 

Bayat tapġıña tegse bolmaz adaş (4806) 

(Ey kardeş, insanlardan uzaklaşmadıkça ibadet ile meşgul olunamaz.) 

Bu dünya işi ḳıldı meşġul mini 

Bayat tapġıña öz tegümez ḳanı (5116) 

(Bu dünya işi beni meşgul etti; Tanrı ibadeti nerede, artık ona vakit bulamıyorum.) 
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Ḳanıḳı muñar teggü işim ay er 

Munı ḳılġuḳa sen maña yarı bir (5494) 

(Ey yiğit, bununla meşgul olacak insan nerede, bu işleri başarmak için sen bana yardım et.) 

Ḳanı inç il itgü tegümez özüm 

Bu iş iş öze boldı yummaz közüm (5499) 

(Huzur ve memleketin düzeni nerede, kendim ilgilenemiyorum; iş işi üzerine yığıldı; gözümü 

yumacak vaktim yok.) 

Yanut birdi ögdilmiş aydı ay beg 

Uzatma işig sen ḳamuġ işke teg (5500) 

(Ögdilmiş yanıt verdi ve dedi ki: Ey hükümdar, işi sürüncemede bırakma, her işle meşgul ol.) 

Saña tegdi ḳaç kün bu ḳaḍġu saḳınç 

Tegümediñ işke işiñ ne erinç (6350) 

(Bu birkaç gün kaygı ve keder içinde kaldığın için sen de işle pek meşgul olamadın, acaba işler 

nasıl gidiyor.) 

Et öz eglü birmez hava bulnadı 

Tapuġḳa tegümez özüm açtı sır (6464) 

(Vücut artık eğilmez, heva ve heves onu esir etti; ben artık ibadetle meşgul olamıyorum, işte 

sırrımı açtım.) 

1.1.38. El atmak; bir işe girişmek, başlamak 

Fiil, üç beyitte el atmak “bir işe girişmek, başlamak” deyiminin anlamını çağrıştıracak şekilde 

kullanılmıştır. 

Yiti közlüg ol kör baḳışı yıraḳ 

Ḳayu işke tegse bekitür aḍaḳ (1855) 

(Keskin gözlü ve uzak görüşlüdür; hangi işe el atsa ayağını sağlam basar.) 

Neçe bulġanuḳ işke tegse süzer 

Neçe ters tügün erse baḳsa yazar (1856) 

(Hangi işe el atsa iş ne kadar bulanık olursa olsun süzülüp saflaşır ne kadar ters düğüm varsa bir 

bakışla çözer.) 
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Ḳamuġ erdemi bar saḳınuḳ oḍuġ 

Ḳayu işke tegse boḍur tü boḍuġ (3146) 

(Kendisi her türlü erdem ve takva sahibi olup uyanıktır ve hangi işe el atsa hakkını verir.) 

1.1.39. Kısmet, nasip olmak 

“Teg-” fiili, 12 beyitte kısmet, nasip olmak anlamıyla kullanılmıştır. Dört beyitte teg- fiilinin er- 

yardımcı eylemiyle “tegir erse” şeklinde kullanıldığı görülür. Tanrı nasip ederse ulaşılacak şeyler de 

daha çok yüksek bir mevki ve makamdır. 

Ḳayu öḍte erse bu künde burun 

Biligligke tegdi beḍükrek orun (220) 

(Hangi çağda olursa olsun, bugüne kadar daha yüksek yer daima bilgiliye kısmet olmuştur.) 

Saña tegse beglik uluġluḳ oḳa 

Ki çiglik anuḳ tut örün bolġuḳa (552) 

(Sana beylik ve büyüklük nasip olursa bu devlet içinde saç ve sakalının ağarması için kendini 

küçük tut ve mütevazı ol.) 

Usal yalñuk oġlı öküş neñ tirer 

Yigüke tegirmü saḳınmaz birer (1422) 

(Gafil insanoğlu çok mal toplar; yemek nasip olacak mı bunu düşünmez.) 

Maña tegmedi bir seniñdin ülüş 

Seniñsiz kişi köñli boldı ölüg (1860) 

(Bana senden bir parça nasip olmadı; sensiz insanın gönlü ölü sayılır.) 

Tegir erse kimke bu devlet kelip 

Tüzer iç taşını bu barça itip (3079) 

(Bu devlet kime nasip olursa onun içini dışını düzeltir ve her şeyini düzenler.) 

Ḳalı tegse beglik saña belgülüg 

Bilig birle işlet işig ay külüg (4136) 

(Eğer sana gerçekten beylik nasip olursa ey namlı, işi bilgiyle idare et) 

Apañ tegse emdi sü erki saña 

Aḳı bol oḍuġ tur ay ersig toña (4138)  
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(Eğer sana ordu başına geçmek kısmet olursa ey mert yiğit, cömert ve uyanık ol) 

Tegir erse ḫil ya saña on otağ 

Elig tarġu malın ḳılıç tutġu yaġ (4139) 

(Sana takım veya on-otag rütbesi nasip olursa malını dağıtıp kılıç ve yaya sarılmalısın.) 

Vezirlıḳ tegip bolsa elgin uzun  

Törü urma isiz silig bol tüzün (4140) 

(Vezirlik nasip olur ve eline iktidar geçerse, kötü kanunlar koyma, daima halim ve yumuşak ol.) 

Ögelik tegir erse öglengü ol 

Yañılsa begi bu ayu birse yol (4141) 

(Birine ögelik kısmet olursa o akıllıca hareket etmeli ve beyi yanıldığında ona doğru yolu 

göstermeli.) 

Ḳalı kök ayuḳluḳ tegir erse kör 

Özin keḍ küḍezgü ḳutı badı ḳur (4142) 

(Kök-ayukluk nasip olursa insan kendini çok iyi gözetmeli; o mutluluk kemerini kuşanmış 

demektir.) 

Bu kün bizke tegdi bu tirki yimi  

Neçe birge erki yigü keḍgümi (5343) 

(Bugün bu sofrada yemek bize nasip oldu; acaba bize daha ne kadar yiyecek ve giyecek verecek.) 

Tuçı beg bolayın tise belgülüg 

Bu tört neñ kerek ötrü tegse ülüg (5902) 

(Her zaman meşhur bir bey olarak kalmak için Tanrı nasip ederse şu dört şey gerekir.) 

1.1.40. Duymak; öğrenmek, bilgi almak  

Önceki beyitte Nûşin-Revan’ın akıl gözüyle dünyayı aydınlattığı, iyi bir devirde iyi bir nam 

bıraktığından bahsedilmektedir. Aşağıda verilen 292. beyitte ise şair, Nûşin-Revan hakkında bilgili bir 

insandan duyduğu, öğrendiği sözü aktarmaktadır. Dolayısıyla bu beyitte teg- fiili duymak; öğrenmek 

anlamında kullanılmıştır. 

Mañar tegdi mundaġ biliglig sözi   

Tamudın yırar tip tamuluḳ özi  (292) 
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(Bilgili bir insanın onun hakkında şöyle dediğini duydum: Kendisi cehennemlikten, cehennem 

azabından kurtuldu.) 

1.1.41. Yayılmak; dağılmak, sirayet etmek 

“Teg-” fiili bir beyitte yayılmak, dağılmak, sirayet etmek anlamında kullanılmıştır. 

Tözü ilke tegdi ilig eḍgüsi  

Ajunḳa yaḍıltı bu çawı küsi (458) 

(Hükümdarın bu iyiliği bütün memlekete yayıldı; onun nam ve şöhreti dünyaya yayıldı.) 

1.1.42. Kullanmak, çalıştırmak 

Fiil, bir beyitte kullanmak, çalıştırmak anlamıyla kullanılmıştır. 

Biligin uḳuşun tegip il tüzer 

Bu üç neñ bile er ajunuġ süzer (2712) 

(İnsan bilgi ve aklını kullanarak memleketi düzenler; bu üç şeyle insan dünyayı duru bir hale 

getirir) 

1.1.43. Düşmek; istemeyerek bir yere gitmek durumunda kalmak 

Tegimsiz tapuġ birle törke tegir  

Yaraġsız yaransa kör ilke tegir (614) 

(İkbale erişemeyen insan hizmeti sayesinde başköşeye geçer; liyakatsiz kişi yaranmaya çalışsa da 

kapı eşiğine düşer.) 

1.1.44. Geçmek; kalmak, intikal etmek, devrolmak 

Önceki ve sonraki beyitler dikkate alındığında köşk, saray ve tahtın öncekilerden bugüne intikale 

eden ve yarına da intikal edecek olan bir unsur olarak değerlendirildiği görülür. Dolayısıyla aşağıda 

verilen beyitte teg- fiili geçmek; kalmak, intikal etmek, devrolmak anlamıyla kullanılmıştır. 

Ay ilig bu ḳarşı bu ordu orun 

Saña tegmişi bir tüşün ol körün (5176) 

(Ey hükümdar, sana geçen bu köşk, bu saray, bu taht dikkat et, senin için yalnızca bir durak 

yeridir.) 

1.1.45. Kavuşmak; bir araya gelmek, görüşmek 

Ne eḍgü bolur ol ḳadaştın yırap 

Barıp tegse tuşsa yaġuḳluḳ ulap (3296)  
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(Akrabalardan uzaklaştıktan sonra yakınlık hisleriyle varıp tekrar kavuşup görüşmek ne kadar 

hoş oluyor.) 

1.2. Birleşik Yapıda Olanlar 

1.2.1.“İsim + teg-” yapısında olanlar  

1.2.1.1. asġı / asıg teg-: faydası dokunmak, faydalı olmak 

Sözüm tutsa asġı yarın teggey ök 

Ḳalı tutmasa sen saña bolġa yük (5393) 

(Sözümü tutarsan, yarın faydası dokunur; eğer tutmazsan vebal altında kalırsın) 

Ḳalı asġı tegsün tise sen saña 

Yime eḍgü tutġıl ay ersig toña (4363) 

(Eğer sana faydasının dokunmasını istersen ey mert yiğit, onlara karşı da iyi davran.) 

Mañar asġı tegsün añar yası yoḳ 

Süzülsün özümdin ḳamuġ bulġanuḳ (4940) 

(Bana faydası dokunsun, ona bundan bir zarar gelmez; gönlüm saf ve emin olsun.) 

Bulardın biri ḳażı yinçge arıġ 

Saḳınuḳ kerek tegse ḫalḳḳa asıġ (5329) 

(Bunlardan biri kadıdır; halka faydalı olabilmesi için o çok temiz ve takva sahibi olmalıdır.) 

1.2.1.2. başıñ kökke teg-: beklenmeyen bir mutluluğa ermek 

Başıñ kökke tegse beḍüklük atın 

Kirip yatġu ornuñ ḳara yir ḳatın (4820) 

(Büyüklük ve şöhretle başın göklere yükselse de sonunda girip yatacağın yer, kara toprağın 

altıdır.) 

Sunup tutsa elgiñ ger kök közin 

Başıñ kökke tegse yana yirde sen (6149) 

(Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile sonunda yine yerdesin) 

Başım kökke tegsün tise sen tutup 

Bilig birle işle ḳamuġ iş körüp (4557) 

(Bir gün başının göklere ermesini istersen her işi dikkatle ve bilgiyle yap.) 
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1.2.1.3. çoġı teg-: kavga gürültü çıkmak 

Bularda iḍi sarp bu yawlaḳ yaġı 

Et özdin tegir ol öküşrek çoġı (3591) 

(Bunlar arasında en sert ve kötü düşman vücuttur, en çok kavga gürültü ondan çıkar.)  

1.2.1.4. elgi teg-: eli değmek; bir şey yapmaya vakit ve fırsat bulmak 

Özüm kirse emdi kişiler ara 

Ḳaçan tegge elgim tapuġḳa köre (3366) 

(Şimdi ben insanlar arasına girersem, ibadete ne zaman elim değer.) 

Biziñe usalraḳ kim ol ay ilig 

Yawa boldı öḍ kün tegümez elig (5840) 

(Ey hükümdar, bizden daha gafil kim olabilir, ömrümüz boşa geçti, elimiz ibadete değmedi.) 

1.2.1.5. elgi teg-: eli değmek; halletmek, çözmek  

Bu yañlıġ tü işler neçe ülgülüg 

Uluġ hacib elgi tegir belgülüg (2501) 

(Bu çeşit birçok ölçülü işleri, şüphesiz ki ulu Hacip halleder.) 

1.2.1.6. elig tegme-: el sürdürmemek, dokundurmamak 

Saḳ erse begi ilke tegmez elig 

Ḳalı tegse yetrür uḳuş ög bilig (2029) 

(Bey ihtiyatlı olursa memleketine el sürdürmez; eğer dokunursa o bu tecavüzü akıl, fikir ve 

bilgisi ile karşılar.) 

1.2.1.7. elig tegme-: el değmemek, dokunulmamak 

Usa ew ḳızı al elig tegmedük 

Seniñde aḍın er yüzin körmedük (4477) 

(Alacaksan el değmemiş, senden başka erkek yüzü görmemiş bir aile kızı almaya çalış.) 

1.2.1.8. emgek teg-: zahmet olmak; zahmet vermek; zahmet çekmek; zahmete katlanmak 

Tegir boldı künde kör emgek öküş 

Erej ḳolsa emgek tegir ol ülüş (432) 

(O böylece her gün birçok zahmete katlandı, huzur arayan insan daima zahmetle karşılaşır.) 
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Beḍük iş buḍun başlamaḳı aġır 

Baş aġrıġ bile tutçı emgek tegir (2147) 

(Halka baş olmak büyük ve ağır bir iştir; o daima başına dert olur, zahmet verir.) 

Maña tegse emgek erej me tegir 

Erej birle emgek yanaşu yorır (3140) 

(Ben zahmet çekiyorsam rahat da ediyorum; huzur ile zahmet yan yana yürür.) 

Kişi öz tilekin yorısa yoluġ 

Añar tegmez emgek ay bilgi uluġ (3322) 

(Kişi kendi dileğiyle yol yürürse zahmet çekmez, ey bilgisi büyük.) 

Ayur ay ḳadaş tegdi emgek saña 

Ḳadaşlıḳ ḳılıp sözlediñ sen maña (3683) 

(Ey kardeş, dedi, sana zahmet oldu; kardeşlik göstererek bunları bana söyledin.) 

Maña tegsü emgek sen inçin tiril 

İlig tapġı birle buḍun asġı ḳıl (3699) 

(Zahmeti ben çekeyim, sen huzurunu bozma; hükümdarın hizmetinde çalış halkın faydasına.) 

Saña tegdi emgek kelü hem baru 

Yanutı bayat birsü kün teg yaru (4872) 

(Buraya gelip gitme zahmetine katlandığın için Tanrı sana bunun karşılığını ihsan etsin, güneş 

gibi parla.) 

Saña ma öküş tegdi emgek yorıp 

Tilin sözlediñ hem yügürdüñ arıp (4923) 

(Sana da gidip gelmek zahmet oldu; Çok konuştun, çok konuştun ve çok yoruldun.) 

Barayın iligke ilig kelmesün 

Mañar tegsü emgek añar tegmesün (4995) 

(Hükümdara ben gideyim o buraya gelmesin; bu zahmeti ben çekeyim, o çekmesin.) 

Özüm arzulap keldi emdi saña 

Nelük teggey emgek ay ilig maña (5041) 

(Ben sana kendi arzumla geldim, ey hükümdar; bu bana nasıl zahmet olabilir.) 
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Aḍaḳın yorıġlıḳa emgek tegir 

Könül birle mañsa ol emgek barır (5047) 

(Yayan yürüyen insan zahmet çeker; fakat gönül arzusuyla yürüyünce zahmet ortadan kalkar) 

Köñül birle keldim saña ay ilig 

Ḳaçan tegge emgek yetürgil bilig (5048) 

(Ey hükümdar, ben sana gönül arzusuyla geldim; bu bana niçin zahmet olsun.) 

Erejlensü ilig tirilsü ḳutun 

Maña tegsü emgek baş aġrıġ bütün (5856) 

 (Hükümdar huzura kavuşup mutluluk içinde yaşasın; bütün zahmet ve dertleri ben çekeyim.) 

Seniñ bir yüzüñni köreyin tiyü 

Saña tegdi emgek oḳıdım berü (5977) 

(Yüzünü bir defa daha göreyim diye seni buraya çağırdım; sana zahmet oldu, dedi.) 

Saña tegse emgek ya ḳaḍġu saḳınç 

Maña ma ḳaçan bolġa anda sewinç (6235) 

(Sen zahmet çekerken veya endişe içindeyken ben nasıl sevinç duyabilirim.) 

1.2.1.9. erejke teg-: rahata ermek, huzur bulmak, huzura kavuşmak 

Az eḍgüke tegse unıtur özin 

Yaşıl kökte üstün yorıtur sözin (1124) 

(Biraz rahata kavuşsa kendisini unutur; sözünün mavi göklerin üstünde hüküm sürdüğünü 

zanneder.) 

Birisi sürer kör birisi oḳır 

Bu ikin ara kim erejke tegir (5345) 

(Biri iter, biri çağırır; bu ikisi arasında kim huzura kavuşabilir.) 

İl itlür erejke tegir bu buḍun 

Duèa artar ötrü saña ol öḍün (5568) 

(Memleket düzene girer, halk huzur bulur; o zaman sen de çok hayır duası alırsın) 
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1.2.1.10. ilig teg-: el uzatmak; birinin bir hakkını almaya çalışmak 

Buḍun inçke tegse ilig tegmese 

Begi atı eḍgün yaḍılsa basa (2180) 

(Halk rahata ersin, kimse ona el uzatmasın; beyin adı iyilik ile dünyaya yayılsın.) 

1.2.1.11. ilig teg-: el uzatmak; yardımcı olmak üzere girişimde bulunmak 

Elig sunsa erdem bile er tegip  

Uluġ taġ başın yirke ildrür eğip (2647) 

(Kim elini erdemle uzatırsa, yüce dağların başını eğerek yere indirir.) 

1.2.1.12. inçke teg-: huzur bulmak, huzura kavuşmak, rahata ermek 

Ajun inçke tegdi tüzüldi törü 

Törü birle atın ḳopurdı örü (103) 

(Dünya huzura kavuştu ve düzen kuruldu; o adını kanunla yüceltti.) 

Sewindi ilig inçke tegdi özi  

Ajunda yaḍıldı kör atı sözi (1044) 

(Hükümdar rahat etti ve huzura kavuştu; şöhreti ve nüfuzu dünyaya yayıldı.) 

Tüzüldi törü hem itildi ili 

İlig inçke tegdi bekip il ulı (1772) 

(Kanunlar koyuldu ve memleket düzene girdi; ülkenin temel sağlamlaştı, hükümdar huzura 

kavuştu.) 

İlig inçke tegdi yarudı küni 

Bayatḳa şükür ḳıldı ögdi anı (1782) 

(Hükümdar huzura kavuştu, günü aydınlandı; Tanrıya şükretti, hamd ve sena etti.) 

Buḍun inçke tegse ilig tegmese 

Begi atı eḍgün yaḍılsa basa (2180) 

(Halk rahata ersin, kimse ona el uzatmasın; beyin adı iyilik ile dünyaya yayılsın.) 

Bu yañlıġ kişi bolsa begke vezir 

Begi birle buḍnı tüz inçke tegir (2239) 

(Beye böyle bir kişi vezir olursa bey ve halk, her ikisi de huzura kavuşur.) 
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Buḍun inçke tegdi turuḳ semridi 

Seweri beḍüdi yaġı yawrıdı (3094) 

(Halk huzura kavuştu, zayıflar semirdi; onu sevenler yükseldi, düşmanları zayıfladı.) 

Bayudı buḍun inçke tegdi yatur 

Uluş kend bezendi köñül yilkütür (3104) 

(Halk zenginleşti ve huzura kavuştu; memleket ve şehirler süslendi, gönüller ferahladı.) 

Köni çın kişi bulsa begler bütün 

Özi inçke tegdi tirildi ḳutun (3128) 

(Beyler doğru, dürüst ve güvenilir bir kişi bulurlarsa, kendileri huzura kavuşur, hayatları 

mutluluk içinde geçer.) 

Bu üç işte bolsa kişisi köni 

Budun inçke tegdi yarudı küni (5332) 

(Bu üç işe bakan kişiler doğru olursa halk huzura kavuşur, günü aydın olur) 

İte tur süze tur bu il işlerin  

Buḍun inçke teggey özün me yarın  (5504) 

(Halkın ve kendinin yarın rahata erebilmesi için bu memleket işlerinin günü gününe görülmesi 

gerekir.) 

Tüzüldi buḍun hem süzüldi ili 

Tınıp inçke tegdi yıl ay kün tili (5626) 

(Memleketi duruldu ve halkı düzene girdi; halkın şikâyeti kesildi, uzun bir süre için huzura 

kavuştu.) 

Buḍun inçke tegdi itildi ili 

Duèa birle tınmaz raèiyyet tili (5728) 

(Halk huzura kavuştu, memleket işleri düzene girdi; halk sana durmadan hayır duası etmektedir) 

Budun inçke tegdi itildi ajun 

Erejlendi ilig awındı özün (5942) 

(Halk, huzura kavuştu, dünya düzene girdi; hükümdar rahatladı ve memnun oldu.) 
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Müsülman ḳarıştı için et yişür 

Tükel inçke tegdi bu kâfir yatur (6481) 

(Müslümanlar karıştı, birbirlerinin etlerini yiyorlar; kâfirlerse tamamen huzura kavuştu.) 

1.2.1.13. köni teg-: adil olmak, doğru olmak 

Yüzi körki körklüg kerek hem yülüg 

Ḳılınçı köni tegse ḫalḳḳa eḍġü yıl ay (2208) 

(Vezirin yüzü güzel ve düzgün, kendisi de adil olursa halkın hakkını alabilir.) 

1.2.1.14. küç teg-: zor kullanmak 

Er at tirgüke kör telim neñ barır 

Neñ almaḳ tilese körü küç tegir (5464) 

(Asker toplamak için çok masraf gerekir; mal toplamak için de bile bile cebir kullanmak 

gerekir.) 

1.2.1.15. küç (basınç) teg-: zulüm görmek, zulme uğramak 

Şeker ol kişi bir añar küç tegip 

Törü bulsa mindin ḳapuġḳa kelip (812) 

(Şekere gelince o zulüm görerek kapıma gelen ve adaleti bende bulan kişi içindir.) 

Ḳalı tegdi erse saña küç basınç  

Berü kel maña ay bu ḳaḍġu saḳınç (3206) 

(Eğer zulüm görmüşsen bana gel; bu dert ve endişeni bana anlat.) 

1.2.1.16. muñḳa teg-: sıkıntıya düşmek 

İḍim muñḳa tegdim vefasızḳa tuştum  

Vefalıġ kim erki sewüg can bireyi (6574) 

(Ey rabbim, sıkıntıya düştüm, vefasızlara rastladım; vefalı acaba kimdir, ona sevgili canımı feda 

edeyim.) 

1.2.1.17. muyanḳa teg-: sevaba girmek 

Köni beg yüzi körse ḳutluġ bolur 

Muyanḳa tegir hem yazuḳı yülür (3465) 

(Adil beyin yüzünü gören kutlu olur; sevaba girer ve günahtan kurtulur.) 
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1.2.1.18. saḳınç ḳaḍġu teg-: kaygıya, endişeye düşmek, kaygılanmak 

Ḳalı tegse emgek ya ḳaḍġu saḳınç 

Serinse kelir ötrü ḳayra sewinç (1320) 

(Eğer zahmet, kaygı ve endişeye düşen kişi sabrederse kaybettiği huzuru tekrar elde eder.) 

Saña tegmedi bu saḳınç yalñuzun  

Maña tegdi ḳaḍġu saḳınçlar uzun (1550) 

(Bu keder yalnız sana dokunmadı; ben de sonsuz kaygı ve endişeye düştüm.) 

Sewinç bolsa kimke özüñ sewnü bir 

Saḳınç ḳaḍġu tegse yime saḳnu bir (4257) 

(Birinin sevinci varsa buna sen de sevin; o kaygı ve endişeye düşerse sen de kederlen.) 

Saña tegdi ḳaç kün bu ḳaḍġu saḳınç 

Tegümediñ işke işiñ ne erinç (6350) 

(Bu birkaç gün kaygı ve endişeye düştüğün için sen de işle pek meşgul olamadın; acaba işler 

nasıl gidiyor.) 

1.2.1.19. tarlıḳı teg-: dara düşmek; para sıkıntısı çekmek 

Elig tarlıḳı tegse emdi saña 

Kişike muñaḍma ay ersig toña (4540) 

(Elin dara düşerse ey mert yiğit, başkalarına bundan sızlanma.) 

1.2.1.20. tatıġ teg-: zevk duymak, zevk almak 

Sınamış bütülmiş kişig tut ḳatıġ 

Saña teggey andın tümen miñ tatıġ (1300) 

(Sınanmış ve güvenilir kişiye iyice yapış; böyle birinden sen çok zevk alırsın.) 

1.2.1.21. ülgi / ülüş teg-: payına, kısmetine düşmek   

Ḳamuġ dünya bolsa biregüke tüz 

Ḳalır dünya ülgi tegir iki böz (1238) 

(Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak 

iki bez düşer.)  
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Yatu ḳaldı tirmiş bu altun kümüş 

Maña tegdi saḳış anıñdın ülüş (1363) 

(Toplanmış olan altınım ve gümüşüm olduğu gibi kaldı; onlardan payıma ancak hesap vermek 

düştü.) 

Nerek kenç urur sen bu altun kümüş 

Saña teggüsi ol iki böz ülüş (1420) 

(Niçin bu altından gümüşten hazineyi topluyorsun, senin hissene düşecek şey iki parça bezdir.) 

1.2.1.22. ülüg teg-: nasibini almak; yararlanmak, sebeplenmek 

Meniñ me ḳılınçım bu ol belgülüg 

Tözüke tegir barça mindin ülüg (832) 

(Benim de hareketim tıpkı böyledir; herkes benden nasibini alır.) 

Bilig tegmese kimke erse ülüg 

Tirig tise bolmaz anı tut ölüg (2450) 

(Kim bilgiden nasibini almamışsa ona diri demek doğru olmaz, sen onu ölü bil.) 

1.2.1.23. ülüg teg-: nasip kısmet olmak 

Erej aḍnaġu ḳılġa saḳış saña 

Ülüg tegmesü ay uruġluġ ḳarı (5295) 

(Huzuru başkası sürüp derdi sana kısmet olmasın, ey asil ihtiyar.) 

1.2.1.24. yakın teg-: yaklaşmak 

Yaḳın tegdi erse ḳadaşḳa barıp 

Atındın ḳoḍı tüşti tegdi yorıp (3290) 

(Akrabasına yaklaşınca atından aşağı indi, yürüyerek kapısına geldi.) 

Barıp tegdi erse ḳadaşḳa yaḳın 

Yıraḳ tüşti attın küḍezdi ḥaḳın (3956) 

(Kardeşinin evine yaklaşınca onun hatırını sayarak biraz uzakta atından indi.) 

Yaḳın tegdi erse anıñ üskine 

Tüşüp bardı aḳru yorıp ḳapġıña (4971) 

(Onun bulunduğu yere yaklaşınca atından indi, yavaşça yürüyüp kapısına vardı.) 



51 
 
 

Yaḳın tegdi tüşti yorıp bardı ol  

Ḳapuġḳa tegip ündedi ḳoldı yol (6285) 

(Yaklaşınca atından inip yayan yürüdü; kapıya gelip seslendi, girmek için izin istedi.) 

1.2.1.25. yanut teg-: karşılık, yanıt vermek  

Yaḳınlıḳ bu iki kişi birle tut 

Bulardın saña teggey eḍgü yanut  (4237) 

(Bu iki türlü insana yakınlık göster; bunlar senin dostluğuna hep iyilikle karşılık verirler.) 

1.2.1.26. yası teg-: zararı dokunmak; zarar gelmek 

Yana aydı ay toldı ilig uḳar 

Bu til yası tegse tiriglik tüker (976) 

(Ay-Toldı yine dedi: Hükümdar bilir ki bu dilin zararı dokunursa insanın hayatına bile mal 

olur.) 

Bu üç ḳoşnılıḳtın saña asġı yoḳ 

Anıñ yası tegse añar osġı yoḳ (4547) 

(Bu üç komşuluktan sana fayda olmadığı gibi, bunlardan gelecek zarar da önlenemez.) 

Negüke buzar sen bu eḍgülerig 

Saña yası teggey ay köñli tirig (5746) 

(Bu iyilikleri niçin bozarsın, bunun sana zararı dokunur, ey gönlü diri.) 

1.2.1.27. yoḍuġ teg-: zarar görmek 

İḍi saḳ küḍezgü bu yirde begin 

Yoḍuġ tegmese anda teñsizlikin (2582) 

(Beyini çok dikkatle gözetmeli; beyinin başına kötü bir şey gelmesini beyinin zarar görmesini 

engellemeli.) 

Negü tir eşit emdi köñli oḍuġ 

Ölümke usal bolma teggey yoḍuġ (4828) 

(Şimdi gönlü uyanık insan ne der, dinle; ölüme karşı gafil davranma, zararını görürsün.) 
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1.2.1.28. yoḍuġ teg-: iftiraya uğramak, suç yüklenmek, suçlanmak 

İkinçi usal bolma saḳ tur oḍuġ 

Saña tegmesün bir müfaca yoḍuġ (1452) 

(İkincisi gafil olma, dikkatli ol, uyanık dur; sana başkası yüzünden ansızın bir iftira atılmasın.) 

Biliglig kerek beg uḳuşluġ oḍuġ 

Añar tegmese bir müfaca yoḍuġ (1956) 

(Ansızın bir iftiraya uğramaması için beyin bilgili, akıllı ve uyanık olması gerekir.) 

Talu er kerek saḳ bu işke oḍuġ 

Añar tegmese bir usalın yoḍuġ (2273) 

(Bu iş için seçkin insan gerekir; ihmalkârlık yüzünden suçlanmaması için ihtiyatlı ve uyanık 

olmalı.) 

1.2.5.29. yük(i) teg-: zahmet olmak, yük olmak, sıkıntı vermek 

Yükümni yüḍer sen tilek iş yorur 

Mini tındurur sen saña yük tegir (1876) 

(Benim yükünüm yükleniyorsun, dilek ve iş oluyor; beni rahat ettiriyorsun, fakat sana zahmet 

oluyor.) 

Bütün çın bolurlar ḳatı yoḳ büki 

Kişilerke tegmez bularnıñ yüki (4440) 

(Bunlar dürüst insanlardır, gizli kapaklı tarafları yoktur, hiç kimseye de yük olmazlar.) 

Sonuç: 

Bir metnin anlaşılmasında metni oluşturan tüm unsurların birlikte ele alınması, kurduğu anlam 
ilişkilerinin çözümlenmesi ve unsurların buna göre anlamlandırılması gerekir hele ki bu metin Kutadgu 
Bilig gibi sembolik özellikler taşıyan bir şiirse bu husus çok daha önemlidir. Türkçede Orhun 
Türkçesinden beri kullanılan bugün Türkçe Sözlük’te 8 farklı anlamla verilen ayrıca 11 deyim ve 1 
atasözünde geçen teg- fiili üzerine Türk dilinin kaynak eserlerinden Kutadgu Bilig merkezli yaptığımız 
bu çalışmada eserin indeks kısmında “değmek, dokunmak, ulaşmak” şeklinde anlamlandırılan fiilin hem 
tek başına hem de oluşturduğu birleşiklerle çok farklı anlam zenginliğine sahip olduğu görülmüştür. 
Eserde tespit edilen birleşikler aynı zamanda Türkçenin deyim varlığına da bir katkı mahiyetindedir. 
Fiilin anlamsal zenginliği hem şairin edebi gücünü, dili kullanma kabiliyetini hem de Türk dilinin daha 
11. yüzyılda ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından önemlidir. Kutadgu Bilig’deki kelimelerin 
özellikle de fiillerin anlamı üzerine yapılacak bu tür çalışmalar hem metni daha iyi anlamamızı 
sağlayacak hem de Türk dilindeki fiillerin anlam zenginliğini gün yüzüne çıkaracaktır.  

Fiilin tek başına karşıladığı anlamalar: çıkmak; ortaya çıkmak; meydana çıkmak, türemek; fayda etmek; 
fayda sağlamak, faydası dokunmak; kıymeti, değeri, önemi olmak; söylemek; demek; uğraşmak; 
çalışmak, çabalamak; kalmak; üstüne kalmak, sıkıntıyı, güçlükleri yüklenmek; yapmak; ortaya koymak, 
gerçekleştirmek; düşmek; hisse, pay ayrılmak; dokunmak; etkilemek, zarar vermek; mazhar olmak; nail 
olmak, iyi bir şeye erişmek; doğmak; ortaya çıkmak, kaynaklanmak; denk gelmek; isabet etmek, 
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rastlamak; karşılaşmak; mücadele etmek; değmek; karşılamak, yerini tutmak; dağıtmak; paylaştırmak, 
pay etmek; vermek; sağlamak, temin etmek, sunmak; varmak; belli bir duruma, düzeye gelmek; 
gerekmek; lüzum olmak, icap etmek; uygun olmak; isabetli, yerinde olmak; geçmek; bir yere oturmak, 
yerleşmek; yaklaşmak; davranmak, hareket etmek; girişmek; başlamak, yeltenmek; yükselmek; unvan, 
mevki ilerlemek; araştırmak; incelemek, gözden geçirmek; saldırmak; hücum etmek; memur edilmek; 
görevlendirilmek; eline geçmek; elde etmek; edinmek, kazanmak; yapmak; yerine getirmek, 
gerçekleştirmek; kapamak; örtmek; (bir amaca, hedefe, dileğe, yere, zamana) ulaşmak, erişmek; gelmek; 
varmak, ulaşmak; gelmek; çıkmak, yönelmek; belli bir yaşa ulaşmak; gitmek; bir yere doğru yönelmek; 
dolaşmak, gezmek; dokunmak; temas etmek; meşgul olmak; ilgilenmek, vaktini vermek; el atmak; bir 
işe girişmek, başlamak; kısmet, nasip olmak; duymak; öğrenmek, bilgi almak, haber almak; yayılmak, 
dağılmak, sirayet etmek; dokunmak; ruhen etkilemek, içine işlemek; kullanmak; çalıştırmak; boylamak; 
istemeyerek bir yere gitmek durumunda kalmak; geçmek; kalmak, intikal etmek, devrolmak. 

İsim+teg- kuruluşundaki yapılar ve karşıladığı anlamlar: asıġ / asġı teg- “fayda sağlamak, faydası 
dokunmak”; başıñ kökke teg- “başın göğe ermek; beklenmeyen bir mutluluğa ermek”; çoġı teg- “kavga 
gürültü çıkmak”; elgi teg- “eli değmek; bir şey yapmaya vakit ve fırsat bulmak”; elgi teg- “eli değmek; 
halletmek, çözmek”; elig tegme- “el sürdürmemek, dokundurmamak”; elig tegme- “el değmemek, 
dokunulmamak”;  emgek teg- “zahmet olmak; zahmet vermek; zahmet çekmek; zahmete katlanmak”; 
erejke teg- “rahata ermek, huzur bulmak”;  ilig teg- “el uzatmak; birinin bir hakkını almaya çalışmak; 
el uzatmak; yardımcı olmak üzere girişimde bulunmak”; inçke teg- “rahata ermek, huzur bulmak, huzura 
kavuşmak”;  köni teg- “adil olmak, doğru olmak”; küç teg- “zor kullanmak” küç (basınç) teg- “zulüm 
görmek, zulme uğramak”; muñḳa teg- “sıkıntıya düşmek”; muyanḳa teg- “sevaba girmek”; saḳınç ḳaḍġu 
teg- “kaygıya, endişeye düşmek, kaygılanmak”; tarlıḳı teg- “dara düşmek; para sıkıntısı çekmek”; ülüg 
teg- “nasibini almak; yararlanmak, sebeplenmek”; ülüg teg- “nasip kısmet olmak”; ülüş teg- “payına, 
hissesine düşmek”; yakın teg- “yaklaşmak”; yanut teg- “karşılık, yanıt vermek”; yası teg- “zararı 
dokunmak; zarar gelmek”; yoḍuġ teg- “zarar görmek”; yoḍuġ teg-“iftiraya uğramak, maruz kalmak, 
suçlanmak”; “yüki teg-”  yük olmak; zahmet, sıkıntı vermek”.  
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Öz 

Bu çalışmada, Refik Halit Karay’ın 1919 tarihli “Şeftali Bahçeleri” ile  Sabahattin Ali’nin 1936’da kaleme 
almış olduğu “Asfalt Yol” hikâyeleri tematik olarak ele alınacak ve  özellikle de bu iki hikâyemizin kaleme 
alındığı yıllardaki sosyal ve toplumsal yapıyı göz önüne alarak, hikâyelerin derin yapısında, biz okuyucularına 
söylemek istediğini bir nebze olsun anlamaya çalışacağız. Her iki hikâyede de karşımıza iki aydın karakter tipi 
çıkacaktır -tabi bir farkla- Şeftali Bahçeleri’nin kahramanı Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının aydını 
iken Asfalt Yol hikâyesinin kahramanı, Cumhuriyet’in ilk yıllarının aydınıdır. Lakin bu iki idealist aydın 
karakterinin  kaderi de ortak bir noktada  kesişecektir. Her ikisi de sukutuhayale uğrayacaktır. Çöken bir 

imparatorluğun bürokrasisi ile yeni kurulan bir devletin bürokrasisinin eleştirildiği bu iki hikâyede, aynı 
zamanda iki Türk aydın tipinin/idealistinin dramı da gözler önüne serilecektir. Her iki hikâyede de karşımıza, 
görevleri devlet adına halka hizmet etmek, halkın yaşamını kolaylaştırıcı işler yapmak olan memurların ya da 
üst düzey bürokratların, pasif , sinik ve kendi çıkarlarını düşünen bencil birer insan olarak karşımıza çıktığını 
görürüz. Şeftali Bahçeleri’nin idealist aydını Âgâh Bey, sistem karşısında bir direnç gösteremeyecek ve 
müptezelliğin dibe vurduğu bir yaşam içerisinde,  sistemin çarkları arasında öğütülecektir. Onun dramı, idealist 
duygular içerisinde geldiği kasabada, kendi zevk ve menfaatlerinden başka bir şey düşünemeyen bir bürokrat 
sınıfıyla karşılaşması ve onlara direnç gösterememesi olacaktır. Asfalt Yol hikâyesindeki idealist aydınımız ise 
içine düştüğü bozuk düzen karşısında direnç gösterecektir. O, Âgâh Bey gibi kendini sistemin çarkları arasına 

koymayacaktır, fakat bu durum onun da bir dramı yaşamasına engel ol(a)mayacaktır çünkü sistem onu da 
dışarıda bırakarak cezalandıracaktır. Onun dramı da toplumun dışına atılmak, görülmemek olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Türk aydını; Şeftali Bahçeleri; Asfalt Yol 

 

 

The Dram of Two Idealists in the Stories of "The Peach Orchards" and "The Asphalt 

Road"  

 
Abstract 

In this study, Refik Halit Karay's "Peach Orchards" dated 1919 and "The Asphalt Road" written by Sabahattin 
Ali in 1936 will be thematically discussed, and it will be tried to be understood not a blind bit of what the 
authors want to say to their readers in the deep structure of the stories, especially considering the social and 
social structure of the years when these two stories were written. In both stories, two types of intellectual 

characters will come into view – by a canvas - the hero of The Peach Orchards is the intellectual of the Ottoman 
Empire’s dissolution period, while the hero of the Asphalt Road is the intellectual of the very first foundation 
years of the Turkish Republic. However, the paths of these two idealist intellectual characters will cross at a 
common point with each other. Both will be disappointed. In these two stories, in which the bureaucracy of a 
collapsing empire and the bureaucracy of a newly established state are criticized, the drama of two Turkish 
intellectual types/idealists will also be revealed. In both stories, it is seen that government officials or high-
level bureaucrats, who was charged with serving the public on behalf of the state and doing things that ease the 
lives of the subjects appear as passive, perverse and selfish people who only think about their own interests. 

The idealist intellectual character of Peach Orchards, Âgâh Bey, will not be able to resist the system and will 
evolve into the system in an extreme life of losing respect. His drama will be his encounter with a class of 
bureaucrats who can think of nothing but their own pleasure and interests in the town he came to as an idealistic 
people and his inability to resist these people. On the other hand, the idealist intellectual character in the story 
of the Asphalt Road will show resistance against the corrupt order he came to. He will not make himself a part 
of the system like Âgâh Bey, but this will not prevent him from experiencing a drama, because the system will 
punish him by exclusion. His drama will be exclusion from the society and not being seen. 
 
Keywords: Turkish intellectual; The Peach Orchards; The Asphalt Road 
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Giriş 

Türkçedeki aydın ve daha öncesinde kullanılan münevver kavramı, Batı’nın sosyal tarihi içerisinde 
ortaya çıkmış olan, intellectuel,  intellectuals, intelligentssia, literati ve clercs gibi birbirinden farklı 

olmakla birlikle birbiriyle ilgili ve bağlantılı kavramların karşılığı olarak üretilmiştir (Mardin, 1998, 

255). Bugün kullandığımız “aydın” kelimesi anlam olarak tüm bu kavramları karşılamaktadır. Batı 
dillerinde entelektüel, Latincede “akıl ve idrakle bağlantılı” manasına gelen intellectualis kelimesinden 

türetilmiştir (Kılıçbay, 1995: 175). Akıl ve idrakle bağlantılı olan entelektüel, soyut alanda var olan 

fikirler ve düşüncelerle hesaplaşma içerisinde bulunan kimseleri ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Entelektüel kendi fikrî dünyasını yine kendisi üreten ve şekillendiren kişi olarak tanımlanmaktadır. 
Aydın ise Fransızca eclaire sıfatından türemiş bir kavram olarak, eğitim kanalıyla bilgi edinmiş ve zihni 

aydınlanmış kişi anlamındadır. Tanzimat döneminde de bu kavram karşılığı olarak münevver kelimesi 

kullanılmış ve zamanla aydın kelimesine evrilmiştir diyebiliriz. Sonuç itibariyle aydın kelimesi, fikir ve 
düşünce üretimiyle bağlantılı bir anlamı karşılamaktan ziyade, var olan bilginin edinilmesi anlamını 

taşımaktadır. Şu durumda entelektüel düşünceyi ortaya çıkaran, aydın ise onu tüketeni ifade etmektedir 

(Kılıçbay, 1995, 175). Aydın kelimesinin, “fikir üretme misyonuna sahip” bir sosyal grubu ifade etmek 
için kullanılması 19.yüzyıla denk düşmektedir. 19. yüzyılın Batı dünyasında; elit, seçkin, düşünen, 

aristokrat manasında kullanılmış olan bu kavram aynı zamanda, resmen görevlendirilmedikleri ve 

doğrudan çıkarları olmadığı hâlde, sosyal problemler hakkında fikir beyan eden bir grubu 

tanımlamaktadır (Kılıçbay, 1983: 56). Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz ki, aydın kişiler toplumda 
önde olan ve topluma yön veren kişiler olarak görülmektedirler. Antonia Gramsci  “Aydınlar ve 

Toplum” isimli yapıtında aydınların bilinçli ya da bilinçsizce olsun bir sınıf sözcülüğünü yapmış 

olduklarını vurgular. Ona göre aydınlar geleneksel ve organik olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadırlar. 
Geleneksel aydınlar geçimlerini bilim ve kültürel işlerle sağlarlar, bu aydınlar klasik kültürün 

aydınlarıdır. Organik aydınların ise hangi meslekten oldukları bir önem arz etmez. Organik aydınlar 

bağlı oldukları sınıfın çıkarlarını bilinçli olarak savunurlar. Aydınlar için asıl önemli olan düşüncenin 

organik bağını kurmak ve kültürün sağlamlığını oluşturmaktır (Gramsci, 1967). 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e geçiş, önemli kırılmalar üzerinden okunabileceği gibi bir süreklilik 

üzerinden de okunabilir. Bu sürekliliği mücessem bir şekilde Türk aydını/Türk aydın kimliği üzerinden 

okuyabiliriz. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktası olduğu kadar Osmanlı/Türk 
aydını için de bir milat olarak değerlendirilebilir. 19. yüzyılın başlarında “aydın” ve “bürokrat” arasında 

önemli bir fark yok gibi görünmektedir. Genel olarak devletin kurtulması için yenileşmeyi kaçınılmaz 

bir son olarak gören ve bu yolda çalışmalar yürüten aydınlarla bürokratlar aynı kişilerdir. Bu 
aydın/bürokrat kişiler Batı’ya karşı bir hayranlık beslemekten ziyade, modernleşme ve reform 

hareketlerine zorunluluk üzerine eğilmişlerdir. Bu aydın/bürokrat modernleşmeciler 19. yüzyılın ilk  

yarısına da damgalarını vurmuştur (Ortaylı, 1987: 20). 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise bu 

bürokrat sınıfının yanı sıra devlette çeşitli kademelerde çalışmakla birlikte edebî faaliyetleriyle ön plana 
çıkan yazar ve şairleri aydın tipinin birer temsilcisi olarak karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Şinasi, 

Agâh Efendi, Namık Kemâl, Ziya Paşa gibi aydınlardan oluşan bu kuşak kendini Yeni Osmanlılar olarak 

adlandırmaktadırlar (Aydın, 1993: 130). 

Entelektüel kavramı şüphesiz ki Aydınlanma çağının kolektif hafızasının bir alametifarikasıdır. Netice 

itibariyle modernitenin en belirgin özelliği olan bilgi, bir iktidar alanı olarak bu süreçte şekillenmiş ve 

işlenmiştir. Toplumsal düzenin tasarlanmış bir model olarak kurgulanarak içselleştirilmesi modern bir 
yönelimdir (Bauman, 1996). Gecikerek modernleşmiş her toplumda karşımıza çıkacağı gibi “gecikmiş 

bir modernlik” yaşayan Türk toplumunun entelektüel/aydın tipi de ontolojik bir bölünme içerisinde 

zihinsel tasavvurlarında kırılmalar yaşamış ve “aydın” tipinde köklü bir değişme yaşayamamıştır. Her 

şeyden önce Türk aydını bir “aydınlanma” döneminden geçmemiş, sosyal ve toplumsal bir süreç 
içerisinde, siyasal kimliğine dayalı bir misyon yüklenerek iktidara karşı bir mücadele içerisinde değil, 

iktidardan doğmuştur. Bu durumda Türk aydınını toplumun üzerinde bir yere yerleştirerek kendisini 

toplum üstü bir konuma yüceltmesine yol açmıştır. Bu ayrıcalıklı konum ise ona, entelektüel gelişimini 
sekteye uğratacak sorumluluklar yüklemiş hem de sorumluluklarını yerine getirip getirmeme noktasında 

suçlanmasına sebep olmuştur. Türk aydının asıl amacı, devleti düzenlemek olmuştur. Toplum kendisini 

kurtarıcı, yönetici, 
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koruyucu ve kurucu gibi misyonlarla değerlendirirken, Türk aydını üzerine yüklenen bu misyonları 

aşmak yerine, kendisine yüklenen bu misyon üzerine hareket etmiştir (Yıldız, 1995: 375). 

Netice itibariyle “Türk aydını aydınlatmaya soyunduğu için kendini aydınlatamamış ve karanlıkta 

kalmıştır. Türkiye, aydının entelektüele dönüşmesini veya entelektüelin galip gelmesini beklemektedir” 

(Kılıçbay, 1995: 179) lakin okuyacağımız iki hikâyede de bu pek mümkün gibi durmamaktadır. 

Osmanlıda da Cumhuriyet döneminde de Türk aydınının, kendini, toplumu ve iktidarı sorgulayan, 

bunların üzerine düşünen, eleştirel okumalar yapan bir aydın tipi olarak ortaya çık(a)madığını 

görmekteyiz. Tarihsel süreç içerisinde, Türk aydınının Osmanlıdan Cumhuriyet’e karakterist 

özelliklerini devam ettirdiğini görürüz. Kılıçbay’ın deyimiyle bunlar “misyonerlik” ve 
“fonksiyonerlik”tir. Türk aydını “fonksiyoner” (memur, devlet için ve devletin içinde) ve misyoner ( 

dinsel ve mutlakçı) olarak doğmuştur. Türk aydının diğer tamamlayıcı özelliği ise “kurtarıcılık”tır. 

Osmanlı aydını kendisini Osmanlının egemen ideoloji içerisinde, devleti Tanrı’nın bir emaneti olarak 
görmüş  ve  koruyuculuğunu üstlenerek onu kurtarma misyonunu kendisine görev addetmiştir (Kılıçbay, 

1995: 176) Türk aydının bu misyonunun Cumhuriyet’te de süregeldiğini görebilmekteyiz. 

İnceleyeceğimiz “Şeftali Bahçeleri” ve Asfalt Yol” hikâyelerinde de gerek Refik Halit Karay’ın gerekse 
de Sabahattin Ali’nin bu aydın tipi üzerine eleştirel birer okuma yaparken bizleri de bu aydın tipi üzerine 

düşünmeye sevk ettiğini söyleyebiliriz.  

1. Türk Aydının Kaçınılmaz Sonu: “Şeftali Bahçeleri” 

Refik Halit Karay (1888-1965), “eleştirmenlerce İstanbul dışına taşan konuları nedeniyle, Türk 
öykücülüğünün Anadolu’ya/köye açılan penceresi olarak nitelenmiştir” ( Tosun, 2013: 43). Karay’ın, 

Anadolu’ya/köye açılan bu pencereden dönemin bütün sisini, bulanıklığını ve çöküşünü eserlerine 

başarılı bir üslûpla yansıttığını söyleyebiliriz. Tanpınar’ın da belirttiği gibi Karay’ın göze çarpan 
özelliği, “saf ve sağlam Türkçesinde ve kuvvetle verdiği bazı Anadolu peyzajlarında ve insanında 

aramak icap eder” (Tanpınar, 1969: 124). Hikâyelerinde özellikle Anadolu’nun köy ve kasabalarındaki 

insanların olumsuz yanlarını, zaaflarını, ahlaki çöküşlerini ele alan Karay’ın bu bağlamda 

değerlendirilebilecek hikâyelerinden birisi de “Şeftali Bahçeleri”dir. Şeftali Bahçeleri’nde, Osmanlının 
son dönemindeki bürokratik çöküş ile kasaba halkının ahlaki çöküşü bir arada, mekânın insan yaşamını 

etkileyen yapısı içerisine yerleştirilerek, verilmiştir. Çizilen bu çerçeve içerisinde, “Anadolu  

kasabalarındaki kül rengi yaşamın donuk, çirkin, itici ve mutsuz yanları perde perde açılır okuyucunun 
gözünde” (Lekesiz, 1997: 263). Şeftali Bahçeleri’nde, çöken bir imparatorluğun yalnızca bürokratik 

çöküşü ve insanların ahlaki yozlaşmışlığı değil aynı zamanda “Tahrirat Müdürü Âgâh Bey’in şahsında 

yeni ve ideal memurun ortama nasıl uyduğu, uymaya mecbur edildiği anlatılarak hem bu sınıfın nasıl 
teşekkül ettiği belirtiliyor; hem de yeni bir problem –gerçek şartlardan habersiz, nazariyatla yetişmiş 

ideal memur tipinin eskilere uyması gerçeği- ortaya konuluyor”(Aktaş, 2004: 79). 

Kurtuluş Savaşı yıllarında kaleme alınan Şeftali Bahçeleri, hikâyeye adını da veren şeftali bahçelerinin 

betimlenmesiyle başlar. Mekân tasviriyle birlikte kasaba halkının günlük yaşamı da mekânın havasıyla 
bir bütünlük oluşturacak biçimde çizilir. Baskın bir şeftali kokusunun hakim olduğu mekân şu şekilde 

tasvir edilir: 

“Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca, göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. 
Haziran içinde bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi 
yeniden yeniye sürer, kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyvaları pişirirken, rutubetli toprakta birbiri arasında 
yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar, bu 
bahçelerde tâ kışa kadar uzanıp giderdi” (Karay, 1998: 37). 

Mekânı canlı bir tablo gibi gözler önüne seren anlatıcı, doğanın sunmuş olduğu bu harikulade ortam 

içerisinde kasaba halkını da, şeftali rayihasının hâkim olduğu bu bahçelerde, ırmaklarda yıkanarak ve 

gölgeli çimenlerde uzanarak vakit geçirmekten başka işleri olmayan, eğlenceye düşkün bir o kadar da 
tembel ve umursamaz bir ahali olarak çizer. Kasabayla tezat oluşturacak bir şekilde çizilmiş olan bu 

bahçelerde, halkın, “kasabanın çocuk çığlıyla dolu, gübre kokulu kızgın sokaklarından” uzaklaşarak “bu 

kuytu, loş, hoş kokulu” yerlerde eğlenip vakit geçirmekten başka düşünceleri yok gibidir. Şeftali 

bahçelerinin zenginliği 
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ve bereketiyle tezat bir şekilde, kasabanın halkı da memuru da tembellik ve miskinlikleriyle ön plana 

çıkmış, yozlaşmış kişilerdir. Kasaba halkı o derece tembellik ve sefâhate dalmıştır ki dallarında 
olgunlaşan şeftalileri toplamaktan dahi acizdirler. Anadolu’nun bu bereketli topraklarında, şeftali 

bahçelerindeki “mahsulün yarısı ağaçlarda kalır, böyle, pişip oldukça âheste âheste toprağa düşer, 

karışır, kaybolurdu” (Karay, 1998: 37). Kasaba halkı sadece miskinlikleriyle değil ahlaki 
yozlaşmışlıklarıyla da gözler önüne serilir. Bu topraklarda halkın rehaveti kadar memurun suistimalci 

yaklaşımı da kasabanın yozlaşmış havasının tamamlayıcısıdır. Çökmekte olan bir imparatorluğun, artık 

memuru vasıtasıyla da bir şey yapamadığını görürüz. Kurtuluş Savaşı’nın verildiği yıllarda bir toplum 

ölüm-kalım harbi yaşarken, Anadolu’nun şeftali bahçeleriyle ünlü bu kasabasında yaşanılanlar, ana 
çatışma unsuru olarak verilmiştir, diyebiliriz. Şeftali bahçelerinin, insan yaşamı üzerindeki etkisi 

sonrasında bir çatışmayı da beraberinde getirecektir. Başlangıçta, idealist bir tavır içerisinde 

gördüğümüz kahramanımız, şeftali bahçelerinin o yumuşak, hoş havası içerisine girdikten itibaren 
idealist tavrını kaybedecek ve adeta bir dramı yaşayacaktır. Bu da bize mekânın insan üzerindeki etkisini 

verecektir. Neticede, “çevreye hâkim olan şartlar, kişiyi –adeta- bir kader gibi kuşatır. Kişi, bu çevrenin 

mutlak hakimiyeti ve etkisi altındadır” (Tekin, 2017: 153). Âgâh Bey’in de kasabaya gelirken zihninde 
düşündükleri ile şeftali bahçelerinin etkisine girdikten itibaren yaşayışı adeta bir tezat oluşturacak ve 

kaderi, şeftali bahçelerinde bir dramı yaşamak olacaktır. Âgâh Bey’i, Anadolu içinden hanlarda kalıp 

köylerde yatarak memuriyetine gelirken, yüreğini bir kederin, gamın kaplamış olduğunu ve içinde 

memleketine ciddi bir hizmet kararı aldığını görürüz lakin bu idealist tavır çok da uzun sürmeyecek ve 
bir drama evrilecektir. Bu çatışmayı kasabayla şeftali bahçelerinin tezat bir şekilde tasvir edilişinde de 

görürüz. Mekânın etkisiyle adeta kendilerine yabancılaşmış bir halk ve onlarla aynı havayı solumakla 

birlikte kendilerine ve halkına da yabancılaşmış bir memur sınıfı. Bu kasabaya gelen memurlar şeftali 
bahçelerinin havasına kapılmış, devlete hizmet ve sorumluluk duygusunu unutarak tembelleşmiş ve 

kendi zevküsefalarından başka bir şey düşünemez olmuştur. O kadar ki kasaba adeta “Anadolu’nun 

Saadâbad’ı” olarak nitelendirilir. Kasabaya artık yükselme umudu kalmamış, bunun için de  resmî işlere 

ehemmiyet vermeyen, devletine ve halkına hizmetten ziyade kendi nefsine hizmet eden bir memur 
güruhu gelerek, burayı “Saadâbad”a çevirmişlerdir. Bu memurlar, her gün heybelerinde rakıları, 

merkeplerine binerek şeftali bahçelerine gelir, içki sofraları kurar, sohbet ve gazeller eşliğinde 

gönüllerince eğlenirlerdi. Burası artık “çapkın mutasarrıfların”, “rind-meşrep” kadınların uğrak yeri 
olup, her şey öylesine serbestleşmiştir ki “mübah” görülmeyen “günah” da kalmamıştır. Ahlaki ve 

toplumsal çöküşün yaşandığı bu topraklarda bürokratik bir çöküşün izlerini de hikâye boyunca takip 

ederiz. Şeftali bahçelerinin ünü o kadar yayılmıştır ki, buraya “zevkine düşkün, keyfine meraklı” ne 
kadar memur varsa gelmiş, “suya sabuna dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde 

kalmış” ve kasabayı o kadar benimsemişlerdir ki burada kendilerine evler yaptırmış, “havuzlar açtırıp 

kameriyeler kurdurmuşlardır.” Böylece bürokrasinin içine düştüğü bu gevşeklik hali kasabaya da sirayet 

etmiş “çapkın mutasarrıflarla hoş görülü kadınların uğrağı” olan kasaba da giderek öylesine serbestlemiş 
ki halkı da zevke, sefaya dalmıştır. Bu insanlar artık bütünüyle, “gevşek, pasif, zevk ve eğlenceye 

düşkün insanlardır” (Kaplan, 2011: 88). 

Anlatıcı, şeftali bahçelerinin güzelliğini, kasaba halkının ve memurunun içinde bulunmuş olduğu 
yozlaşmanın ana çizgilerini verdikten sonra âdeta bir “kurtarıcı” olarak görebileceğimiz 

başkahramanımız Âgâh Bey’i bizlere tanıtır. Âgâh  Bey, “efendi” değil bir “bey”dir, Mülkiye’de eğitim 

almış, Avrupa görmüş ve vatan topraklarına hizmet için dönmüştür. Kurtuluş Savaşı zamanı, idealist 
duygularla, Anadolu’da şeftali bahçeleriyle ün salmış bu kasabaya, Tahrirat Müdürü olarak gelen Âgâh 

Bey, anlatıcı tarafından adeta isminin anlamıyla tezat oluşturacak bir şekilde şu cümlelerle tasvir 

edilecektir: 

“Âgâh Bey dünya ahvalinden habersiz, nazariyatla büyümüş dik başlı, kuru zevkli bir adamdı. Mülkiye’den 
çıktıktan sonra Avrupa’ya kaçmış, fakat nüfuzlulardan birinin tavassutuyla İstanbul’a dönmüştü. Tam dört ay 
Zaptiye Nezareti tevkifhanesinde sebepsiz alıkonulduktan sonra, nihayet buraya Tahrirat müdürlüğüyle 
atılmıştı” (Karay, 1989: 39).  

Dünya ahvalinden habersiz olan Âgâh Bey, ne Batı’yı bilir ne de kendi memleketinin hâlini, onun bilgisi 

kuru bir nazariyattan öteye geçememiş ve milli bir şuurdan da yoksun gibidir. Yolculuk boyunca da 
gördüğü manzara karşısında duygusallığa kapılacak ve içini kaplayan kederle birlikte memlekete ciddi 

hizmet etme 
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kararı alacaktır. Bu düşünceyle kasabaya indiğinde zihninde “ıslahat, teşkilat, imarat” gibi fikirler vardır.  

Âgâh Bey, o derece her şeyden uzaktır ki bu fikirler karşısında insanların şaşıracağını, tembelliklerinden 
kurtulup çalışacaklarını ve takdir göreceğini düşünür. Lakin bu yeni idealist memurun dramı ya da 

trajedisi tam da burada ortaya çıkacaktır çünkü inandığı her şey muhal olacaktır. 

Zihninde, Avrupalı bir hükümet adamı olma hülyalarıyla yaşayan idealist aydınımız Âgâh Bey, bu içe 
dönük küçük kasabada büyük işlere imza atacağına, âmir ve memurları yola getireceğine, kasabaya 

bütünüyle hâkim olan uyuşukluk ve tembelliği ortadan kaldıracağına inanır lakin zihninde 

tasarladıklarıyla gerçekte yaşanılanlar çatışacak ve idealist aydınımız daha ilk günden ümitsizliğe 

düşecektir. Kasabaya gelir gelmez ilk duydukları, memlekette işlerin az olduğu, yorulmaması 
gerektiğinden öteye geçememiş ve insanlar daha çok içki alemlerinden, şeftali bahçelerinin 

methiyesinden dem vurmuşlardır. Bu ilk intibayla ümitsizliğe kapılan Âgâh Bey, söylenenlere yüz 

çevirip yalnız kalacaktır. Yalnızken düşündükleri de bu müptezellik  içindeki, ne geçmişini bilen ne de 
geleceğini tasarlayabilecek toplumu harekete geçirmekten ziyade, sapan ve tırpanların ıslâhı, kağnı 

arabalarının değiştirilmesi gibi meseleleri düşünerek bunlarla, tüm değerlerinden kopmuş, yozlaşmış bu 

insanları harekete geçirebileceğine inanır. Lakin Âgâh Bey’in terakkiden, medeniyetten dem vurduğu 
kuru nutukları karşısında ahalinin tavrı uyuşuk uyuşuk dinlemekten ve esnemekten öteye 

geçmeyecektir. Şu durumda Âgâh Bey’in eğlence düşkünü bozulmuş bu memur sınıfını harekete 

geçirmesi olanaksız durmaktadır. Kendi toplumunun dinamiklerini bilmeyen Âgâh Bey de karşısındaki 

bu güruhu dönüştüremeyecek aksine kendisi bir dönüşüm yaşayarak bu bozulmuş düzenin içerisinde 
idealist tavrını yitirecektir. Bulunduğu çevrenin şartlarını değiştirmekten ziyade bu şartlara uyum 

sağlayacak olan kahramanımız, başlangıçta söylediği “zevk, safa bu adamları bir deniz gibi, gırtlaklarına 

kadar sarmıştı. İçinde rahat, sakin bir balık hayatı geçiriyorlar, dünya ile meşgul olmuyorlar” (Karay, 
1989: 39). söylemlerini tecrübe edecek ve bu denizin içerisinde kendisi de boğulacaktır. O da öylesine 

bu yaşama ayak uyduracaktır ki başlangıçtaki kararlı tavrını yitirecek, ilk zamanlardaki idealist 

yaklaşımını “Toyluk, ne yaparsın?…” şeklinde değerlendirerek yaşadığı dramın ne denli acı olduğunu 

okuyucuya sezdirecektir. Artık Âgâh Bey de başlangıçtaki idealist tavırlarından uzaklaşmış, ideallerini 
bırakarak eleştirdiği eğlenceli yaşam içerisinde aynı yozlaşmış sınıfın bir üyesi olmuştur. Âgâh Bey de 

artık  rakısız yapamıyor, kadınsız duramıyor ve günlerini Kadı Efendi ile satranç oynayarak, tavla atarak 

eğlencesi eksik olmayan yemeklerde geçiriyordur. İmar, hizmet, ıslahat gibi fikirlerini çoktan 
unutmuştur. Belki de en büyük dram, memleketin hali pürmelali ortada iken Âgâh Bey’in pek bir direnç 

göstermeksizin bu ortama uyum sağlamasıdır. Hikâyede, onu bol entarisi içinde “gel keyfim gel!” 

nidalarıyla sesini duymak, bir imparatorluğun yarattığı yeni memurun da devleti için yapacağı bir 

şeylerinin olmamasının acı bir tecrübesi ve dramıdır…  

2. Osmanlıdan Cumhuriyet’e Bir Aydın Kimliği: “Asfalt Yol” 

İmparatorluktan ulus-devlete geçişte, Cumhuriyet Türkiye’sinde de bürokrasinin, halkın ve aydının 

durumu pek farklı görünmemektedir. Bu bağlamda Asfalt Yol hikâyesi güzel bir örnek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bozuk düzen karşısında tek başına bir şeyler yapmaya çalışan Cumhuriyet’in ilk  

aydınları/öğretmenleri de hayal kırıklığına uğrayacak ve bu düzen karşısında kendi dramlarını 

yaşayacaktırlar. Adeta Osmanlıdan Cumhuriyet’e bir miras gibi devretmiş bürokrasi geleneğiyle 
yüzleşmek zorunda kalacağımız Sabahattin Ali’nin bu hikâyesinde, statükoya karşı çıkmanın bedelini 

hayatın dışına atılarak yaşayacak olan öğretmenin dramı gözler önüne serilir. 

Sabahattin Ali (1907-1948), hikâyelerinde, “Anadolu insanının yol, su, toprak, işsizlik, ağalık düzeni, 
bürokratik baskı, sağlık gibi sorunlarını” (Tosun, 2013: 51) ele almış ve tüm bunları birey üzerindeki 

etkileri itibariyle irdelemiştir. Kırk bir yaşında öldürülen Sabahattin Ali, hikâyelerinde özellikle “bozuk 

düzen” üzerinde durmuş, yaşanılan dönemi gerçekliğine ters düşmeyecek bir biçimde ezen ve ezilenleri, 

yoksulları, köylüleri, onların dram ve acılarını işlemiştir. Sabahattin Ali, “Anadolu kasabalarında ömür 
tüketen memurların yalnızlığını anlatırken, çökmekte olan bir dünyayı da sergiler” (Lekesiz, 1997: 438). 

Bu dünyalardan birisi de Asfalt Yol hikâyesinin kahramanının içerisinde bulunduğu dünyadır. 

Tanpınar’ın da belirttiği gibi Sabahattin Ali’de “içtimâî realizm daha keskinleşir. Muharririn bazı 
hikâyelerindeki trajik vizyon ve karşılaşmalara daha sonraki nesillerde çok nâdir olarak rastlanır” 

(Tanpınar, 1969: 126). Asfalt Yol’daki idealist öğretmenin durumu da, bulunduğu toplumsal  realizm 

içerisinde bir trajediye dönüşecektir. 
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Öğretmen olarak atandığı köyün yolunu yaptırmak için çalışan idealist bir öğretmenin, yolu 

yaptırmasına karşın yaşamış olduğu hayal kırıklığının anlatıldığı Asfalt Yol hikâyesi 1936 tarihini 
taşımaktadır. Bu tarihler, bir imparatorluğun yıkıldığı ve yeni bir devletin kurulduğu, yoğun  reform 

hareketlerinin yaşandığı yıllardır. Savaştan yeni çıkmış, bütün kurumlarıyla yeni yapılanan, dönüşen ve 

değişen bir devlet. Bunun yanı sıra olabildiğince yoksul, yapılan ekonomik reformlarla kalkınmaya 
çalışan, imar çalışmalarıyla daha iyi bir duruma dönüştürülmek istenen  Anadolu ve henüz oturmamış 

bürokrasisiyle yeni bir devlet. 

Anadolu’da bürokratik sorunların, yozlaşmışlığın ve halkın umursamazlığının ön plana çıkarıldığı Asfalt 

Yol hikâyesinde, bürokratların göstermelik ve politik yaklaşımları eleştirilecektir. Bozuk bir düzenin 
içerisinde yalnız kalan idealist bir aydının/öğretmenin hikâyesi, atandığı köye gittiğinde başlayacak ve 

bu hikâye bir drama dönüşecektir. İstasyondan köye kadar bir kamyonun arkasından bozuk yolda 

saatlerce yol aldıktan sonra bitkin bir hâlde köye varan öğretmenimiz, içinde bulunduğu hâletiruhiyeyi 

şu cümlelerle özetleyecektir: 

“İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın bu en bozuk yolunda bizi birbirimize vura  sersem etmişti. 
Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar, bana nerede olduğumu bile unutturmuş ve beni 

karanlık bir rüya dünyasına atmıştı. Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyorum” (Ali, 
1966: 7). 

Henüz ilk vazifesine atanan genç ve idealist öğretmen, kendisi de bir Anadolu çocuğu olmasına rağmen 
bu bozuk yol karşısında karanlık bir rüyada hissedecektir kendisini. Ve zihnini meşgul edecek bu konu 

üzerine düşünmeye başlayacaktır nitekim artık o eğitim almış bir Anadolu insanıdır ve haklarını 

bilmektedir. Çukurlarla dolu olan bu yol, köyü istasyon ve vilayete, vilayeti de istasyona bağlayan tek 
yoldur ve aynı zamanda bu yol köylünün mahsulünü de taşıdığı tek yoludur. Böyle olmasına rağmen bu 

bozuk yol karşısında köylünün herhangi bir girişimi de söz konusu değildir. Bunun üzerine öğretmen, 

bu yolun düzeltilmesini kendisine görev addedecektir. Aydın kimliğinin temsilcisi idealist öğretmen, bu 
yolun düzeltilmesi için gerekli yerlere dilekçe vermesine karşın herhangi bir cevap alamamıştır. 

Köylüleri de bilgilendirerek onların da dilekçe vermelerini sağlayan öğretmen, bu tavrı karşısında başta 

maarif müdürü olmak üzere diğer memurlardan olumsuz tepkiler alacaktır. Yıllarca köylüleri sindirmiş 

ve cahilliklerinden yararlanarak onların haklarını hiçe saymış olan bürokratları, köylülerin bilinçlenmesi 
ve haklarını istemeleri elbette rahatsız edecektir lakin bu işten rahatsız olan sadece resmî erk değildir. 

Bir araba tamirhanesi sahibi olan köyün zenginlerinden Rüstem Ağa da öğretmenin yol için verdiği 

mücadeleden memnun değildir. O da bu bozuk yol sayesinde kazanan, yıllar boyunca köylüyü 
sömürmüş ve adeta onları köleleştirmiş olan ağalık sisteminin bir temsilcisidir. Tüm bu olumsuzluklar 

karşısında öğretmen yılmayacaktır, cevapsız kalsa da dilekçe yazmaya devam edecektir. Bu yol 

sebebiyle köylünün çektiği sıkıntıya onun gönlü elvermemektedir. Dilekçe ve çabalarına olumlu sonuç 

almadıkça öğretmenin de içini bir ümitsizlik kaplayacaktır. Köylüden  destek alamaması da  öğretmenin 
ayrıca canını sıkacaktır. Bu noktada kahramanımız o denli kararlıdır ki içindeki ses ona şu şekilde 

seslenmektedir: 

“Akşamları köyün yanı başındaki sırta çıkarak uzakta tozlara bulanıp uzanan yolu seyrediyorum. Bazan tozdan 
bembeyaz olmuş ve üstüne sepetlerle denkler sarılmış bir kamyon görünüyor, bir bataklıkta dizlerini kaldırıp 
indirerek yürüyen bir insan gibi ileri geri sallanarak, yıkılacak gibi olarak, ağır ağır ilerliyor. Bu o kadar üzücü 
bir manzara ki, tekniğin en son ifadelerinden biri olan bu makine ile dünyanın bu en iptidai yolunun 
mücadelesini görmemek için insan gözlerini kapıyor. Bazan koşup yolu avuçlarımla düzeltmek, orada hiç 

olmazsa beş on metrelik bir yeri bir “yol” haline koyarak kendi hisseme düşen vazifeyi yapmış olmayı 
istiyorum” (Ali, 1966: 12). 

Yaşadığı topraklara ve insanlarına hizmet etmekte kararlı olan idealist aydınımız, bu sorumlulukla hiçbir 

şey yapamasa da elleriyle bu yolu düzeltmeyi düşünecek kadar vicdan sahibidir. Fakat öğretmenin onca 

uğraşına rağmen yaptıramadığını bir devlet büyüğü tek bir sözü ile yaptıracaktır. Vilayete gelen devlet 

büyüğü yolun halinden bahsedince vali de kendilerinin bu yol üzerine düşündüklerini söyleyerek 
harekete geçer. Halkın dilekçe ve isteklerine rağmen sessiz kalan vali, yol yaptırılırsa vilayete tekrar 

geleceğini söyleyen devlet büyüğünün sözü karşısında hemen asfalt yol yapılması için işe koyulur. 

Aslında asfalt yol yerine şose yol yapılması daha az maliyetli ve daha çok işlevsel olmasına rağmen 
valinin asfalt yolda diretmesi de bürokratların öngörüsüzlüğünün bir göstergesidir. Yol yapımı için plan 

yapan mühendisler maliyetin yarım milyona kadar çıkabileceğini söyler. Fakat vilayetin bütçesi üç yüz 

elli bin liradır. Bunun 



60 

 

üzerine borç alabilmek için bankalara başvurulur, bankalar Maliye Vekâleti’nin izni olmadan borç 

vermez, Maliye Vekâleti de meclise sormadan izin veremez. Olaylar bu şekilde tıkanmışken, valinin 
gazetelerde haber olması neticesinde borç para da bankadan alınır fakat bu defa da borç için vilayetin 

hastane ve maarif bütçesinden kesintiler yapılır. Para sorunu aşıldıktan sonra yol yapımı başlar ve asfalt 

yol bitirilir. Fakat bu defa da yol yapımında müteahhidin malzemeden çaldığı için yolun dayanıksız 
olduğu dedikoduları çıkar. Köylülerin yeni yola yaklaştırılmadığı büyük bir açılış töreninden sonra 

kullanıma açılan yol, dedikodularda olduğu gibi gerçekten dayanıksız çıkar. Köylü için yapılan yolun 

açılışında köylüler yola yaklaştırılmaz bile, öğretmenin uzaktan duyduğu sesler ise pek manidardır. Vali 

nutuk atıyordur, “Cumhuriyet, bayındırlık… Rehberlerimiz… Her şey halk için…” (Ali, 1966: 17) bu 
nidalar içerisinde kurdele kesilir, halk için yapıldığı söylenilen asfalt yolda halk, çekindiği için 

yürüyemez bile onlara düşen asfalt yolun kenarındaki toprak yolda yürümektir.  

Yoldan geçen kağnıların ve öküz arabalarının tekerlekleri asfalt yolda iz bırakıp, çukurlar açmaya 
başlayınca yolun kısa bir sürede eski çukurlu haline gelmesinden endişe duyan yetkililer köylünün bu 

araçlarla asfalt yola çıkmalarını yasaklar. Köylü asfalt yola çıkamadığı için tarladan tam altı saat daha 

fazla yol giderek köye ulaşmak zorunda kalırlar. Hâl böyle olunca da yolun yapımı köylüler için başlı 
başına bir işkenceye dönüşür. Yol meselesini ortaya attığı için ilk başlarda itibar gören öğretmen daha 

sonra köylünün yolu kullanması yasaklanınca eski itibarını kaybeder dahası köylü artık onunla 

konuşmaz ve yüzüne bakmaz olur. Bu işin faturası öğretmene kesilmiştir bile. Muhtar bunu şu şekilde 

ifade edecektir: 

 
“-Oğlum- dedi, - biz senden şikayetçi değildik ama, bu yol meselesi işi değiştirdi. Köylü başımıza gelen bu 
derdi senden biliyor ve söz dinlemiyor. Birkaç keredir seni dövmeye, hatta daha ileri gitmeye kalktılar, ben 
önüne zor geçtim… başka köylerde de senin düşmanların çoğalıyor. Bir gün başına bir iş gelir. İyisi mi 
güzellikle buradan git. Darılma, gücenme, hakkını helal et” (Ali, 1966: 19). 

Köylünün düşmanlığını kazanan öğretmen, muhtarın da telkinleriyle bir akşam üstü geldiği gibi köyden 

yine elinde bohçasıyla sessizce çıkar. Tek amacı köylüyü daha iyiye, daha güzele kavuşturmak olan 
öğretmen, sahtekarların ve düzenbazların yaptıklarından dolayı köylüler tarafından dışlanır ve içinde 

güzel hayallerle geldi köyden hayal kırıklıklarıyla ayrılmak zorunda kalır. 

Sistemin aksaklıklarına, düzenin bozukluğuna ve çürümüşlüğüne takılan idealist öğretmenin içine 
düştüğü dram, henüz yeni kurulmuş bir devletin bürokrasisinin ne denli aksayan yönlerinin olduğunu, 

insanların ise ne kadar çevresinde yaşananlara kayıtsız durduğunu ortaya koymakla beraber, Şeftali 

Bahçeleri’nde karşılaştığımız Anadolu insanının pasifliğinin de bürokrat sınıfının suiistimalci 

tavırlarının da süregeldiğini göstermektedir. 

Sonuç  

İmparatorluktan Cumhuriyet’e pek bir şey değişmemiş gibidir. Kendi menfaat ve zevklerini 

düşünmekten başka dertleri olmayan bürokratlar, kime hizmet etmesi gerektiğini unutan memurlar, 
bürokratlarla işbirliği içerisindeki zengin mutasarrıflar, ortama ayak uyduran idealist memurlar ve tüm 

yaşanılanlara kayıtsız görünen köylüler. Bir de Asfalt Yol hikâyesinde karşımıza çıkan, görev bilinciyle, 

insanına hizmet için çalışan fakat her adımında önü kesilen, çabası görülmeyen, hiçbir suçu yokken 
suçlu durumuna düşürülen, idealist aydınlarımız. Vatanına hizmet için yola çıkan, hayalleri ve idealleri 

olan, iki ayrı sürecin fakat aynı toprakların iki idealist aydını birbirinden farklı tecrübelerden geçmiş 

olsalar da ikisi de aynı dramı yaşayacak ve sukûtuhayale uğrayacaktır. 

Her iki hikâyede de karşımıza çıkan, görevleri devlet adına halka hizmet etmek, halkın yaşamını 
kolaylaştırıcı işler yapmak olan memurların ya da üst düzey bürokratların, pasif , sinik ve kendi 

çıkarlarını düşünen bencil birer insan olarak karşımıza çıktığını görürüz. Şeftali Bahçeleri’nde karşımıza 

çıkan idealist aydın, ortama ayak uydurarak pasifleşmiş ve iradesini kaybederek bir dramı yaşamıştır. 
Asfalt Yol’da ise idealist aydınımız bir şeyler yapmak için çalışır çabalar fakat bu defa onun karşısına 

da çarpık bir yapılanma çıkar. Adeta bütün bir sistem halka hizmet için değil de kendi nefislerine hizmet 

için vardır. Müteahhit 
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devletten, halkından çalmıştır, yolsuzluk yapmıştır lakin faturası öğretmene kesilmiştir. Halk ise tüm bu 

yaşanılanları göremeyecek kadar kendi içine dönüktür ve sonunda olan vatanına hizmet için o 
topraklarda bulunan idealist öğretmene olacaktır. Onun dramı, vatanı için çalışan bütün idealist 

aydınların dramına dönüşecektir. 

Şeftali Bahçeleri’nde idealist aydınımız Âgâh Bey, sistem karşısında bir direnç gösteremeyecek ve 
müptezelliğin dibe vurduğu bu yaşam biçimi içerisinde sistemin çarkları arasında öğütülecektir. Onun 

dramı, idealist duygular içerisinde geldiği bu kasabada , kendi zevk ve menfaatlerinden başka bir şey 

düşünemeyen bir bürokrat sınıfıyla karşılaşması ve onlara direnç gösterememesi olacaktır. Asfalt Yol 

hikâyesindeki idealist aydınımız ise içine düştüğü bu bozuk düzen karşısında direnç gösterecektir. O, 
Âgâh Bey gibi kendini sistemin çarkları arasına koymayacaktır, fakat bu durum onun da bir dramı 

yaşamasına engel olmayacaktır çünkü sistem onu da dışarıda bırakarak cezalandıracaktır. Onun dramı 

da toplumun dışına atılmak, görülmemek olacaktır. 
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Abstract  

The article discusses the process of development of the Altai Turks’ language as a consequence of historical 
development of ethnicity. The relevance of the work is determined by the fact that the topic of the study is 
related to the problem of the language and ethnic identity relationship. The work, that is of interdisciplinary 
nature, is based on the relationship between history and linguistics, and is attributed to comparative historical 

linguistics. The main content of the study is devoted to the analysis of linguistic changes in the ethnic group in 
connection with its historical development. Hence, the study implied collection of empirical material, its 
classification, analysis and synthesis of the obtained data. The results of the analysis of changes in the ethnic 
group’s development and its language are arranged into four stages: the Altai and Hun, Ancient Turkic, 
Mongolian, and Russian. The article describes the language innovations in each period of the development of 
the Altai Turks ethnic group. In the first period, the Turkic language is separated from the general stream of the 
Altai language family. At the second stage, the analysis of the Altai Turkic language development during the 
period of Turkic domination on the vast Eurasian Steppes is conducted. The third stage is characterized by 

mutual influence with the Mongolian language. At the fourth stage, the issue of close interaction with the Slavic 
languages of Russia is considered. In addition, the article justifies the distinctive path of the Altai language 
development. As a result, the article provides a detailed description of the Altai Turks language development, 
reveals the relationships between historical development of the ethnic group and language. The work can be 
used for further research in the field of comparative linguistics and historical linguistics. 
 

Keywords: History; linguistics; Turkology; comparative historical linguistics; ethnic identity. 

 

Tarihi retrospektifte Altay Türklerinin Dili 

 

Öz 

Makalede Altay Türklerinin etnik kökenlerinin tarihsel gelişimi sonucunda dillerinin geliştirilmesi süreci ele 
alınıyor. Çalışmanın önemi, çalışmanın konusu dil ve etnik kimlik ilişkisi sorunu ile ilgili olduğu gerçeği ile 
belirlenir. Disiplinlerarası doğaya dayanan çalışma, tarih ve dilbilim arasındaki ilişkiye dayanmaktadır ve 

karşılaştırmalı tarihsel dilbilime atfedilmiştir. Çalışmanın ana içeriği, etnik gruptaki dilbilimsel değişikliklerin 
tarihsel gelişimiyle bağlantılı olarak analizine adanmıştır. Bu nedenle, çalışma ampirik materyalin 
toplanmasını, elde edilen verilerin sınıflandırılmasını, analizini ve sentezini içermektedir. Etnik grubun gelişimi 
ve dilindeki değişikliklerin analiz sonuçları dört safhaya ayrılır: Altay ve Hun, Eski Türkçe, Moğolca ve Rusça. 
Makalede Altay Türklerinin etnik grubunun gelişiminin her döneminde dilde yapılan yenilikler anlatılıyor. İlk 
dönemde, Türk dili Altay dil ailesinin genel akışından ayrılır. İkinci aşamada, geniş Avrasya Stepleri üzerinde 
Türk egemenliği dönemi boyunca Altay Türk dili gelişiminin analizi gerçekleştirilir. Üçüncü aşamada Moğolca 
dili ile karşılıklı etki karakterize edilir. Dördüncü aşamada, Rusya'nın Slav dilleri ile yakın etkileşim sorunu 

dikkate alınır. Ayrıca, makalede Altay dili gelişiminin belirgin yolu belirtilmiştir. Sonuç olarak Altay 
Türklerinin dil gelişiminin ayrıntılı bir tanımını sunan makale, etnik grup ve dilin tarihsel gelişimi arasındaki 
ilişkileri gözler önüne seriyor. Bu çalışma, karşılaştırmalı dilbilimi ve tarihsel dilbilim alanında daha ileri 
araştırmalar için kullanılabilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Tarih; dilbilim; Türkoloji; karşılaştırmalı tarihsel dilbilim; etnik kimlik. 

 

Introduction 

Language is known to be one of the objective characteristics of an ethnic group. Its development is 

intrinsically linked to the development of the people who speak that language. 

Based on this postulate, the objective is to consider the language development of the Altai Turks as a 

 

mailto:ekaterina.chevalkova@sfl.bau.edu.tr


63 

 

consequence of the historical development of the ethnos. There was no incentive to set the objective of 

a purely linguistic analysis of changes in lexicology and other language areas in chronological order, or 
to address the issue in the light of “Altaic hypothesis” about the Turkic protolanguage. The specific 

objective behind the study is to consider whether and how historical events have affected the language 

of a particular ethnic group. This kind of study has a considerable relevance because it is associated with 

the problem of the relationship between language and ethnic identity. 

The article is based on the facts set out in a variety of academic publications. The bibliography is 

presented at the end of the article. 

Before proceeding with the results of the study, it is necessary to define the concept of “Altai Turks”. 
Altai Turks or “Altaians” is the modern name of the ancient Turkic-speaking indigenous people of South 

Siberia living compactly in the mountains of the Russian Altai. Administratively, this area is the Altai 

Republic, which is a constituent entity of the Russian Federation. The Altai ethnos consists of the 
following groups: the Teleut, the Telengit, the Teles, the Tubalar, the Kumandin, the Chelkans, and the 

Altaian – Altai-Kizhi. Altai-Kizhi is the most numerous group which serves as an ethno-consolidating 

force.  

Moving to the interpretation of the study results, it is important to note that during the process of 

empirical data accumulation and its systematization, a clear scheme of periods of historical development 

of the Altai ethnos and its language was outlined. Four major historical periods were distinguished: pre-

Turkic (Altai and Hun), Turkic, Mongolian and Russian. 

1. The pre-Turkic period 

The first, pre-Turkic, period is the most complex in interpreting the development of the language of the 

Altai ethnic group. It is determined by insufficient source base. The lack of written data does not allow 
making any judgments about the language. Therefore, the period is distinguished based on the concept 

of “Altaic macro-linguistic family” (Kormushin, 1990: 240), which suggests a genetic relationship 

between the Turkic, Mongolian and Tungus-Manchurian language families. However, the genetic 

relationship of these languages is not universally accepted (Tenishev, 1996: 17). The current study does 
not aim at going into detail about the existence of the Altaic language family due to the fact that there is 

ongoing discussion between its supporters and opponents. Nevertheless, the study outlines the time 

frame of the proto-language disintegration which varies greatly from the beginning of the 2nd century 
BC to the beginning of the 1 or 2 and 3 millennium BC (Tenishev, 1996: 28), or even up to the 10-8 

millennium BC and roughly up to the Paleolithic (Andreev et al, 1982: 27). According to 

glottochronology data, in this period the Proto-Altai language was divided into Korean-Japanese, 
Manchu-Tungus and Turkic-Mongolian 8-7 thousand years ago, the Turkic and Mongolian languages 

diverged around 6.5-4 thousand years ago, the Bulgar language separated from the Turkic 2.5 thousand 

years ago (Mallory et al, 2019). Deprived of the exact date in linguistic chronology the so called “Altai 

period” was immediately replaced by the “Hun period” (Baskakov, 1981: 109-111) beginning from the 
3rd century BC, which was directly connected to the chronicled political history of Central Asia. Thus, 

in Altaic studies there are no methods of absolute and relative dating of deep processes, i.e. there is no 

ability either reliably or presumably to correlate the constructed stages of linguistic development with 
specific historical events of the preliterate era. Nevertheless, the chronological schemes shown above 

make it possible to divide the period into two stages: Altai and Hun.  

While the Altai period is purely hypothetical and all constructions of the language development are 
purely theoretical and lacking a factual basis, the Hun period is richer in facts obtained through 

archeology and the study of Chinese historical and dynastic chronicles. It is also more clearly defined 

in chronological terms: from the end of the 3rd century BC to the middle of the 1st millennium AD. 
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The earliest artefacts that reliably belong to the Turkic peoples are found only in the Sayan-Altai 

mountains. Being brought there, they appear at the end of the 3rd – 1st centuries BC and lead to the 
formation of new archaeological cultures: the Tashtyk in the Minusinsk Basin, the Kokelskaya in Tuva, 

and the Kudyrginskaya in the Altai Mountains (Derevyanko, 2002: 177-181.). In ethnic terms, at this 

time tribal groups of Central Asian origin appeared in the Altai mountains. Interacting with those who 
previously lived here, in the second half of the 1st millennium AD they formed the proto-turkic ethnic 

substratum on the basis of which the Turkic-speaking population, conventionally called “Altai-Teles 

Turks”, was formed (Savinov, 1984: 105). Therefore, this period is marked by the finalization and 

fixation of the proto-turkic language from which later the ancient Altai language is differentiated.  

Summarizing the characteristics of the first pre-Turkic period, it can be said that at this time a nomadic 

type of production economy was formed, which is typical of the Turkic and Mongolian peoples and 

distinguishes them from other peoples of the Altai family. At this time, in Central Asia, based on an 
identical method of economic management, a multi-ethnic substratum, known in history as the Xiongnu 

state, was formed. However, some researchers on the basis of archaeological materials prove the 

different origins of the Turks and Mongols, distinguishing the latter from the Tungus-Manchu cultural 
environment (Kyzlasov, 2008: 242-270). Subsequently, the Proto-Mongolian and Proto-Turkic branches 

emerged from this substratum. 

2. The Turkic period 

Moving on to the characteristics of the Turkic period, historians date this period from the middle of the 
1st millennium AD to the period of the Mongol conquests of the 12th – 13th centuries of the 2nd millennium 

AD. It was a time when constant population shifts took place on the territory of Central Asia and South 

Siberia. The result of these population shifts was the mutual intertwining and the mutual influences of 
multiple nomadic peoples, having lived and crisscrossed the region. At that time the Tele tribal groups 

permanently settled in the Altai Mountains. The Tele tribes together with the local inhabitants provided 

the basis for the formation of the modern ethnic group of the Altaians (Derevyanko, 2002: 185-223). 

The Altai language is genetically related to the Ancient Oghuz, Ancient Uyghur and Ancient Kyrgyz 
languages, which are combined into the Ancient Turkic language. It had its own way of development, 

different from most of the Turkic languages. It was almost not affected by the influence of the Arabic 

and Iranian languages, which is typical for the Western Turkic languages. Whereas, affected by the 
orographic features of the Altai mountain system, its location in the centre of the Eurasian continent and 

a related linguistic environment for almost 1,500 years, made it possible to form a special linguistic 

reserve.  

Starting from the ancient Turkic era, dating approximately from the 6th century AD, on the basis of the 

Orkhon-Yenisei runic writing widespread in Southern Siberia and Mongolia, it becomes possible to 

perform a comparative analysis of the ancient Turkic and Altai languages (Baskakov, 1960: 42). The 

features of similarity between the modern Altai language and the ancient Turkic languages can be easily 
traced in the grammatical structure and vocabulary. Altai is noted as the northern border of the runic 

writing distribution called the Yenisei runic writing (Shcherbak, 2001: 88). The Russian archaeologist 

I.L. Kyzlasov distinguishes the variety of runic inscriptions in Altai, which have resulted in the use of 
several runic alphabets (Kyzlasov, 1995: 146-149). This fact indicates that at that time on the basis of 

various Tele tribal groups and ancient Turks (tuku) there was ethnogenesis of the modern Altaians’ 

ancestors, who also invaded the Ugro-Samoyed environment (Derevyanko, 2002: 192). In the ancient 
Turkic runic inscriptions of Altai there are the names of clans and tribes that coincide with the names of 

the Altaians clans. Common for the ancient Turkic and modern Altai languages are the names of such 

clans as Tolos, Kipchak, Tirgesh, Todosh, etc. (Baskakov, 1960: 43). In the ancient Turkic monuments 

in addition to the names of the clans there is also another lexis that is similar to the Altai language: kagan 
- kaan "khan", ol - ol "to die", yok bolti – jok boldy "to disappear", yeti yuz - jeti jus "seven hundred", 

buka - byka "bull", etc. The use of runic writing as it functioned during the period of the greatest power 

and flourishing of the East Turkic Khaganate ceased with the end of its existence (Shcherbak, 2001: 79). 

The East Turkic Khaganate was replaced by the Uyghur 
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Khaganate, which arose in 745. The Uyghurs created their own writing based on the Sogdian script, 

which according to modern concepts is related to one of the forms of Aramaic writing, although the 
Uyghurs continued to use the runic script (Derevyanko, 2002: 213-214). At this time the Altai-Teles 

Turks continued to live in Altai Mountains that is supported by archaeological evidences (Savinov, 

1984: 117).  

In 840 the Kyrgyz left the Minusinsk steppes and crossed the Sayan Mountains, defeated the Uyghurs 

and took a leading position in Central Asia (Derevyanko, 2002: 218, 223-225). The influence of the 

Kyrgyz Khaganate extended to Altai as well. Nevertheless, according to archaeological data the tradition 

of constructing funeral-memorial complexes in the form of sub-rectangular stone enclosure with stone 
statues continues to exist in Altai Mountains. Hence, it constitutes an important fact that no conquests 

could oust the Altai Turks from their territory, and they continued to live there in the 9-10th centuries 

while preserving their traditions in the funeral-memorial rite (Kubarev, 1979: 86-90).  

The Kyrgyz language was apparently the last Turkic language which closely interacted with the Altai 

language, as evidenced by the linguistic proximity of both languages. In different classifications of the 

Turkic languages, the Altai and Kyrgyz languages are included in one group. Thus, N.A. Baskakov 
classifies these languages into the Kyrgyz-Kipchak group of the East Hunnic Turkic languages 

(Baskakov, 1981: 16-21). According to the classification of A.M. Shcherbak (1994) as well as to the 

"Comparative Historical Grammar of Turkic Languages" (2002), the Altai language, except for the 

northern dialects, and Kyrgyz language are included in the Kipchak group. However, according to T. 
Tekin's classification, these languages are related directly to the ancient Turkic (Shirobokova, 2008: 4-

10). Researchers cite a large number of linguistic facts indicating the Altai and Kyrgyz languages 

proximity at different language levels (Yunusaliev, 1956). In the field of phonetics, there is a similarity 
in the vowel system and in the laws of labial and palatal vowel harmony. There are also similarities 

between languages in morphology and lexis. The proximity of these languages, which still exists up to 

the present day, testifies to the close and long-term ties between the ancestors of these peoples.  

The foregoing review of characteristics of the Altai ethnos and its language development during the 
Turkic period has shown that at that time the Tele and Tuku tribal groups, named in scientific literature 

as the Altai-Teles Turks, permanently settled on the territory of Altai Mountains. It is the Altai-Teles 

Turks who served as the basis for the formation of the modern Altaians ethnos. The ancient Turkic 
language, which was spoken by the population living in Altai Mountains, developed through the contact 

with other Turkic languages such as Uyghur, Kyrgyz, etc. The ancient Turkic runic writing had also left 

an indelible imprint on the Altai literature. It is often mentioned in the Altai epics about inscriptions on 
stones – tash bichik, different types of oigor bichik writing – Uyghur writing, Sudur bichik or sutra – a 

holy book of predictions. All this demonstrates the rich written culture, which was interrupted by the 

invasion of Genghis Khan's army. 

3. The Mongolian period 

At the beginning of the 13th century the Yenisei Kyrgyz, Telengut, Teles, Urasut, Keshtemi and other 

tribes of the Sayan-Altai were integrated into the Mongolian state (Derevyanko, 2002: 228).  

During the Mongolian period the Altai language was influenced by the Mongolian language. There are 
many words taken from Mongolian especially in everyday lexis and toponyms, words like nekey-ton – 

sheepskin coat, chamga – shirt, bozogo – threshold, kayru – grindstone, etc. Six hundred fourteen 

Mongolian words were recorded in the Altai language (Rassadin, 1973). V.N. Tadykin was the first to 
note that the southern Altai dialects have more Mongolian words than the northern ones (Tadykin, 1976: 

60-69). N.A. Baskakov considers the borrowings of the indicated period to be secondary, which 

according to him should not be confused with those lexical layers that belong to the general Turkic-

Mongolian lexis. Among the verb stems common for the Altai and Mongolian languages, the Baskakov 
outlines the following, bol – “to be”, os – “to grow”, kubul – “to change”, bichi – “to write”, etc. 

(Baskakov, 1958: 36-38). Altai and Mongolian lexical similarities can be traced in lexical items of both 

nouns and verbs such as aarts – archi (a kind of curd made of sour milk), guril – kulur (flour), tailga – 

tailga (sacrifice), budnee - bodono (quail), etc. (Chumakaev, 2006: 17-20).  
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In the 17th – first half of the 18th centuries the territory of Altai Mountains was part of the Dzungar 

Khanate. At that time the closest ancestors of the modern Altaians were called Telenguts and Altai 
Soyons. In addition, there were North Altai ethnic groups: Kumandins, Chalkans and Tubalars. It should 

be noted that the term “tubalar or tuba” was not used at that time but mainly the names of four large 

clans were used: komdosh, kuzen, tirgesh and yus (Derevyanko, 2002: 192). The Clear script or Oirat 
script was used in the Dzungar Khanate. It was created by Oirat Buddhist scholar Zaya-Pandita on the 

basis of the Mongolian alphabet, which was a modification of the Uyghur script. The Altaians have a 

different name for this writing – todo bichik (clear writing) and uzuk bichik. The earliest document that 

has evidence the Clear script use by the Altaians is the report of the blacksmith I. Semenov-Bydov dated 
August 11, 1738 (Samaev 1993: 94). This script was widespread among the Altaians throughout the 

18th century. Altai zaisans and demichs used the script to correspond with the central apparatus officials 

of Dzungaria, also with the Kolyvano-Kuznetsk military line Command and the Kuznetsk district 
administration of Russia. The Clear script continued to be used by the Altaians until the beginning of 

the 20th century (Samaev, 1993: 96-97).  

So, in the Mongolian period the Altai language was enriched by the inclusion of a significant number of 

Mongolian words in its lexis. Also, in this period the Altai Turks acquired a new writing system. 

4. The Russian period 

The second half of the 18th century is a turning point in the history of the Altaians as it was the time 

when the prerequisites for the Altaians consolidation into a new ethnic and linguistic community were 
created. Historians note this period as the most difficult for the population of Altai Mountains. After the 

Dzungar Khanate defeat China tried to establish its dominance over the territory of the Altai Mountains. 

However, in 1756 the Altaians made a choice and voluntarily accepted Russian citizenship (Derevyanko, 
2002: 35). This date marks the beginning of the fourth period in the history of the Altai ethnos and 

language development. Over the course of two and a half centuries radical changes had gradually taken 

place in the life of the Altai population. This was due to the fact that after the Altaians integrated into 

the Russian state, they found themselves in a completely different, more progressive socio-political and 
cultural environment. Despite the negative aspects such as colonial policy of tsarist authorities and 

disputes between Russian settlers and indigenous population over lands, etc., the integration was 

positive. The patriarchal form of social organization that existed among the Altaians was gradually 
getting weaker as a result of the limitation of clans’ role. The economic structure was changing; 

agriculture, various handcrafts and trade were promoted and developing; permanent settlement and rural 

settlements changed traditional way of life; entrepreneurs, merchants and the intelligentsia was being 
formed among the Altaians. In the late 19th – early 20th centuries two tendencies, or directions, were 

seen in the development of Altai culture. On the one hand, a cultural tradition inherited from the 

Dzungarian (Oirat) time and based on the spiritual values of Buddhism was reviving. On the other hand, 

a new writing system based on Russian graphics as well as literature was formed (Ekeev et al, 2006: 
46). The process of the Altaians’ integration into modern society was happening at a fast pace throughout 

the 20th century, especially after the 1917 revolution. At the present time the population of the Altai 

Republic including the Altaians is a society in which science, knowledge, technology and education 

play an important role.  

With the change in the economic structure, cultural and intellectual spheres of life a large number of 

new concepts were introduced, for which new words and speech patterns were required to be used. They 
were taken from the Russian language and partly from the languages of neighbouring peoples. 

Associated with new forms of economy and settled way of life Russian lexical elements that penetrated 

into the Altai language, were appropriately adapted to the phonetics of the Altai language.  

The Altai language lexis was mostly replenished with new terms and words of socio-economic nature 
such as industrial terminology, everyday colloquial words and new proper names of people and 

populated areas, etc. (Ekeev et al, 2014: 261). For example, the following borrowings from Russian can 

be cited: Pasley - Vasily, deremne – derevnya, kartoshko – kartofel, lampa - lampa, etc. 

Along with the borrowed lexis new phonemes entered the Altai language, which altered the sound 

structure of the language. So, starting from this period, new phoneme that appeared in the Altai language 

were transmitted by the letters в, ф, х, ц, ш, etc. (Ekeev et al, 2014: 262). 
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In the late 1840s, missionaries of the Russian Orthodox Church developed the Altai alphabet based on 

the Cyrillic alphabet. The Teleut dialect of the Altai language was chosen as the basis for the written 
language due to the fact that the Teleuts were the first to closely interact with the Russians and to convert 

to Christianity. Thus, the first Altai writer and scholar M.V. Chevalkov was Teleut. 

The modern Altai literary language is based on the southern dialect, which is spoken by the majority of 
Altaians. Its formation took place in the 20s – 30s of the twentieth century. There are also northern 

dialects: Tubalar, Chelkans, Kumandin. Furthermore, in this period the scientific study of the Altai 

language, including the dialects and culture of the Altaians, begins. Since the 19th century various 

historical-ethnographic and folklore-linguistic information about the Altaians and their language has 
appeared. The fixation, study and description of the Altai language was carried out by V.V. Radlov 

(1866, 1893, 1911). During his work in Altai, he collected massive amount of factual (textual, lexical) 

material on the languages and dialects of Southern Siberia, Kazakhstan, Eastern and Northern Turkestan, 
which was recorded in a very accurate transcription, developed by him on the basis of Russian graphics. 

In 1866 Radlov’s 1st volume of the series “Samples of folk literature of the Turkic tribes” dedicated to 

the languages of the Altaians, Teleuts, Kara Tatars, Lebedins, Shors and Tuvans was published. In the 
preface to “Samples of folk literature of the Turkic tribes” V.V. Radlov emphasized that the Turkic 

languages of Siberia were not influenced by Islamic civilization, and therefore preserved the ancient 

Turkic elements in their pure form, which is important for the study of the common Turkic language 

basis. He also noted that the Altai and Teleut dialects have minor differences and retained their original 
Turkic character. Regarding the language of the Kara Tatars (Tubalars) Radlov classifies it as a medium 

type between the dialects of the Altaians and Chelkans (Radlov, 1866: 54).  

Representatives of the Altai religious mission made a great contribution to the study of the Altai 
language. The major outcome of missionaries’ work was the publication of "Grammar of the Altai 

language" (1869), which retains its theoretical value to the present day (Tenishev, 1993: 12). 

In the 20th century among the Altaians there were scientists in the field of linguistics and other 

humanities who obtained the knowledge. The Research Institute was also founded at that time.  

Summarizing the overview above the following may be stated that during the Russian period of the 

ethnos and language development, the Altaians underwent significant changes. The patriarchal form of 

social organization had been replaced by modern society, the economic structure had changed, and 
culture had been enriched. As a result, there had been significant changes in the language, which 

influenced not only lexis, but also phonetics and morphology. The lexis had been enhanced significantly. 

The literary language was introduced and began to be applied in life. Nevertheless, traditional culture 

was preserved and continued to develop. 

Conclusion 

Thus, the study considered the process of the language development of a particular ethnic group in a 

historical retrospective, linked historical facts with changes in the language and identified four periods. 
The result of the study can be disputed, especially the identification of the first pre-Turkic period. 

Meanwhile, we should understand that this topic can fit into a separate extensive study, which can be 

conducted not only by methods of linguistics, but also by using the data and methods of many branches 
of science like archeology, ethnography, sinology, history, literature, geography, paleoclimatology, and 

other natural and humanitarian branches of science. However, the current study does not aim to achieve 

this goal, but instead to consider whether and how historical events have affected the language of a 
particular ethnic group during four historical periods which served as key determinants in interpreting 

the language development.  

To conclude the presentation of the study’s results, it is important to note that for a long time, almost 

two thousand years, an ethnically homogeneous population lived in the Altai Mountains, which despite 
various conquests continued to live in the same territory. This can be seen by the archeological data 

provided in the article. Therefore, the dialects that have survived to the present day have minor 

differences. The population spoke the ancient Turkic language, which gradually under the influence of 
different Turkic-speaking peoples was developing and changing. This is evident from the fact that the 

Altai language was the latest to be influenced by the ancient Kyrgyz. Hence, there is a clear similarity 
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between the modern Altai and Kyrgyz languages. During the Mongolian period there was a mutual 

enrichment of two languages because the economic and cultural structures were not fundamentally 
different. Settlement in a similar cultural and economic environment for many centuries allowed the 

Altaians to avoid the influence of Islamic civilization and preserve significant ancient Turkic elements 

in the language. 

Significant changes in the life of the Altaians happened in the fourth Russian period, which led to the 

consolidation of the ethnos and change in cultural, economic, social and political spheres of life. This 

resulted in significant changes in the language. Despite the significant changes in life and language, the 

Altaians maintained their traditional culture and language.  

Currently, the Altai language along with the Russian language is the state language of the Altai Republic 

and is involved in many spheres of social, political, economic and cultural life. 
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Öz 

İngilizcede pek çok karşılığı olan (literary journalism, non-fiction, narrative journalism, literary reportage, 
reportage literature, creative non-fiction, new journalism) edebi gazeteciliğin Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa’da tanımı ve kapsamı üzerine yapılan çalışmaların tarihi çok uzaklara gitmez. Yirminci yüzyılın ikinci 
yarısından sonra akademi dünyasında ciddi şekilde tartışılmaya başlanan edebi gazetecilik, yirmi birinci 
yüzyılın edebiyat çevrelerinde popüler alanlardan biri olacağının sinyalini son on yılda gerek ders 

programlarındaki yeri gerekse alan yazında çıkan akademik dergi ve kitapların sayısındaki artışla vermektedir. 
Edebiyat dünyasında entelektüel, sanatsal ve edebi tartışmaların yapılabileceği yeni bir alan bulma gereksinimi, 
post- postmodernizmin tüm kültürel ve sanatsal faaliyetleri bir çeşit muğlaklığa sürüklemesiyle daha da 
hissedilir olmuştur. Karmaşık ve henüz emekleme aşamasında olan edebi gazetecilik de gerek tanımı gerekse 
alanı bağlamında bu noktada bu gereksinimi de karşılamak üzere dikkatleri üzerine çekmiştir. Disiplinler arası 
çalışmaların yaygınlaştığı günümüzde hem gazetecilik hem de edebiyat dünyasından yazarların çabaları bu 
alanın gelişimi için son derece önemlidir. Bu çalışmada, ana akım eleştiri türleri arasında kendisine yer 
edinmeye çalışan edebi gazeteciliğin tanımı, yöntemi ve dünyadan önemli örnekleri betimleyici doküman 

analizi yoluyla irdelenecektir. Çalışmanın, Türkiye’de edebi gazetecilik konusunda yapılacak çalışmalara bir 
kapsam oluşturması açısından tanımlayıcı bir çalışma olması hedeflenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Edebi gazetecilik; yeni gazetecilik; Amerikan edebiyatı; 21. yüzyıl; eleştiri 

 

Abstract 

The history of literary journalism studies whose name differs in different schools such as non-fiction, narrative 
journalism, literary reportage, reportage literature, creative non-fiction, and new journalism and the debate on 
its definition and scope in the United States of America and Europe are relatively new.  Literary journalism has 
been seriously discussed since the second half of the twentieth century in academy, and the increase of academic 

curricula and journals, anthologies, and books on literary journalism shows that it may be one of the most 
popular approaches among literary communities in the twenty-first century. The need of finding a new approach 
in literature that makes intellectual, aesthetic, and literary discussions possible has emerged due to the fact that 
post-postmodernism is dragging all kind of cultural activities onto a sort of ambiguousness. Although it is still 
complicated and early staged, literary journalism grabs attention thanks to its definitions and the hope that it 
might meet that need.  Today, it is of great importance that authors and journalists make an effort to develop 
this approach in a time that interdisciplinary studies increase. In this paper, the definition, methodology, and 
important examples in the Western world of literary journalism are going to be evaluated through descriptive 

document analysis. The paper is aiming to be definitive study in the sense of forming a purview for the further 
research on literary journalism in Turkey. 
 

Keywords: Literary journalism; new journalism; American literature; 21st century; criticism  

Edebi gazeteciliği tanımlarken akademisyen ve teorisyenlerin alanla1 ilgili üzerinde anlaştıkları dört 
özellik vardır: (1) Bir eserin edebi gazetecilik bağlamında ele alınabilmesi için öncelikle 

dokümantasyonu sağlanabilecek bir konuya sahip olması şarttır. Eserde geçen konu, gazeteciliğin de ön 

şartlarından biri olan, pek çok gerçek belge ve dokümanla desteklenmiş olmalıdır. (2) Eserin yazarı 

oldukça yorucu ve detaylı bir araştırma sonunda ulaştığı verilerin ışığı altında çalışmasını 
tamamlamalıdır. (3) Eserin iskeleti gerçek bir mekânda oluşturulmak zorundadır. Eserin konusuna fon 

oluşturacak ya da bizzat konuyu etkileyecek sahne ya da mekân gerçek hayata uygun ve nesnel bir 

şekilde gerçekliğiyle oynanmamış bir şekilde üçboyutlu olarak verilmelidir. (4) Sonuncusu ise eserin 

biçemiyle ilgilidir. Biçem, edebi düzyazı olmalıdır. Söz sanatları yoğun olan şiirsel tarz ya da destansı 

                                                             
1 Edebi gazeteciliğin alan, tür, kategori, biçim, teori, eleştiri, yöntem, yaklaşım, metot, analiz ya da biçem olarak; kısaca nasıl tanımlanacağı 

ile ilgili ortak bir görüş ki ismi ve kapsamı ile ilgili de yoktur. Ben, henüz kuramsal gelişimini tamamlamadığı için “alan” kelimesini 

kullanmayı bu noktada daha kapsayıcı buluyorum.  

mailto:erenalkan.ege@gmail.com
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bir anlatım edebi gazetecilik bağlamında yer alamaz. Konuyla ilgili önemli teorisyen ve 

eleştirmenlerden yola çıkarak daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse örneğin 2000 yılında basılan 
John C. Hartsock’un kaleme aldığı A History of American Literary Journalism: The Emergence of a 

Modern Narrative Form (Amerikan Edebi Gazetecilik Tarihi: Modern Anlatı Formunun Ortaya Çıkışı) 

adlı kitapta, edebi gazetecilik alanı üzerinden bir eser incelenirken şunlara dikkat edilmesi gerektiği 
söylenir: diyalog, sahne yapısı, somut detaylar ve hareketin gösterimi (18). Bu dört öğenin ekseni 

etrafında şekillenen eser, tam ve öz olmalıdır. Ayrıca Hartsock, bu dört öğeyi hakkıyla yerine 

getirebilmesi için yazarın profesyonel olması gerektiğini de belirtir. Örneğin, veriyi nasıl toplayacağını 

ve ayıklayacağını bilmesi gerekir. Truman Capote’nin Soğukkanlılıkla (In Cold Blood) (1965), James 
Agee’nin Let Us Now Praise Famous Men (Şimdi Müsaadenizle Şöhretli İnsanlarımızı Övelim) (1941), 

Tom Wolfe’un The Electric Kool-Aid Acid Test (Bol Uçmalı Fantalı Kafa Partileri) (1968) ya da 

Norman Mailer’in The Armies of the Night (Gecenin Orduları) (1968) eserlerini kaleme almadan önce 
topladıkları binlerce sayfalık veriden başyapıt çıkarabilmeleri profesyonelliğe iyi birer örnektir. Bu 

eserlerde somut detaylar (Agee’de fotoğraflarla da desteklenmiştir.), sahne yapısı ve hareketlerin 

sunuluş tarzı bir gazetecinin haberini yayınladığı şekliyle; nesnel, mesafeli ve gerçekçidir. Örneğin, 
Truman Capote, New York Times gazetesinin Soğukkanlılıkla eseri üzerine yaptığı röportajda, neden 

bir cinayeti eser konusu olarak seçtiği ve suçla ilgili konulara karşı bir ilgisi olup olmadığı sorusuna 

yanıt olarak şöyle demiştir:    

Aslında hayır. Daha önce suç ve canilik mentalitesi konularıyla ilgili fazlaca bilgi sahibi oldum. Hala, dışardan 
birisinin bilgi düzeyinde ve daha derinmiş gibi de davranmıyorum. Bu materyali seçimimdeki güdüleyici 
faktör-- yani gerçek bir cinayet dosyanın doğru bir anlatımını yazmayı seçmem-- tamamıyla edebi. Profesyonel 
olarak ilk yazmaya başladığım 20 yıl öncesinden bu yana edindiğim teori üzerine oluşan bir karardı bu. Bana 
öyle geliyor ki gazetecilik, röportaj yeni bir sanat formu haline getirilebilir; “kurgusal olmayan roman” olarak 
düşündüğüm gibi. Hayranı olduğum birkaç haberci—örneğin Rebecaa West bunlardan birisi, Joseph Mitchell 

ve Lillian Ross—öyküsel röportajın olanaklarını gösterdiler ve Lillian Hanım muhteşem “Picture”nda en basit 
deyimiyle kurgusal olmayan bir novella yaratmayı başardı. Hala, bir bütün olarak, gazetecilik, edebi araçların 

en hafife alınanı ve en az keşfedilmiş olanıdır. (New York Times, 1966).
2
 

Bu noktada eserlere ne kadar kurgusal özellikler katıldığı alana dair yazan kimi eleştirmenlerce kabul 

edilemezken kimileri içinse bir sorun teşkil etmez. Diyalog kullanımı ise gazeteciliğin de önemli bir 

özelliği olarak edebi gazetecilik açısından incelenen eserlerde bakılan önemli bir kıstastır. Diyalogun ne 
oranda kullanıldığı, gerçekçi olup olmadığı, olduğu gibi verilip verilmediği mercek altına alınan bir 

özelliktir. Bu bağlamda örneğin, John Steinbeck’in Travels with Charley in Search of America (Amerika 

Peşinde Charley’le Seyehatler) (1962), Ernest Hemingway’in A Moveable Feast (Hareketli Şölen) 
(1964) ya da William Styron’ın Darkness Invisible: A Memoir of Madness (Karanlık Gözükünce: Bir 

Delilik Güncesi) (1989) eserleri diğer özellikleri ile edebi gazeteciliğe yakınlaşsa da eserde diyaloga 

ayrı bir ihtimam verilmemesi, önemli bir özelliğin es geçilmesi bakımından bu kitapların edebi 

gazetecilik alanı içerisinde incelenebilir olmasına kuşkuyla bakılmasına yol açar. Yine de özelliklerin 
kullanım miktarıyla ilgili niteliksel ya da niceliksel tanımlar bulunmaması yine de kimi açılardan bu 

eserlerin edebi gazetecilik alanı içerisinde değerlendirilmesini değerli kılar. Styron’ın yukarıda adı 

geçen güncesini daha detaylı incelediğimizde ne demek istediğimiz daha da netleşecektir. William 
Styron’ın Johns Hopkins Üniversitesi’nde düzenlenen bir sempozyumda verdiği bir dersten yola çıkarak 

kaleme aldığı Karanlık Gözükünce: Bir Delilik Güncesi (Darkness Visible: A Memoir of Madness), 

1990, ilk olarak Vanity Fair’in 1989 Aralık ayında çıkan sayısında bir makale olarak yayınlandı. İsmini 

John Milton’ın ünlü eseri Paradise Lost’tan (Kayıp Cennet) alan bu kısa eser, Styron’ın, altmışıncı 
doğum gününden kısa bir süre sonra hayatına giren depresyon ve bu depresyonla geçirdiği sıkıntılı 

günleri ayrıntılı bir şekilde betimler. Styron hikâyesine dünya çapında itibarlı ödüllerden birisi olan Prix 

Mondial Cino del Duca’yı almak üzere Ekim 1985’te Paris’e uçuşunu anlatarak başlar.3 Bu yolculuğu 
esnasında yazarın ruhsal durumunda gözle görülür bir bozulma başlamıştır. Anekdotlar, nazariyeler ve 

                                                             
2 “It seemed to me that journalism, reportage, could be forced to yield a serious new art form: the "nonfiction novel," as I thought of it. 

Several admirable reporters--Rebecca West for one, and Joseph Mitchell and Lillian Ross--have shown the possibilities of narrative 

reportage; and Miss Ross, in her brilliant "Picture," achieved at least a nonfiction novella. Still, on the whole, journalism is the most 

underestimated, the least explored of literary mediums.” 

 
3 1969’dan beri verilen ödül, bilim ve sanat dünyasından entelektüellere modern hümanizmaya katkılarından dolayı verilmektedir. Bu ödülü 

Türkiye’den de 1982 yılında Yaşar Kemal almıştır. 2015 yılında ise ödülü Almanyalı tarihçi Thomas W. Gaehtgens almıştır.  
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röportaj kurgusuyla Styron bir yandan yaşadığı depresyonun nedenleri ve sonuçlarını irdelerken bir 

yandan da kendi hastalığı ile Virginia Woolf, Randall Jarrell, Albert Camus, Romain Gary, Primo Levi, 
Ernest Hemingway ve Abbie Hoffman gibi ünlü simalar ve yazarların yaşadığı psikolojik bunalımlarla 

bağlantı kurar. Anlatımının dürüstlüğü nedeniyle eleştirmenlerce takdir edilen Styron, medyada 

depresyonun giderek artan bir şekilde gündeme geldiği bir zamanda, bu hastalığın gizli yanlarını 
aydınlatmaya çalışmıştır. 1987’de piyasaya sürülen ve bir antidepresan olarak ortaya çıkan Prozac’ın 

1990’ların ilk yıllarında popülerleşmesi de göz önünde bulundurulursa Karanlık Gözükünce basıldığı 

yıllarda Birleşik Devletler’deki artan antidepresan kullanımını da ciddi şekilde eleştirmiş ve bu yönüyle 

Amerikan toplumunda büyük yankı uyandırmıştır. Kısacası, eser kimi açılardan tam anlamıyla bir edebi 
gazetecilik örneği olsa da özellikle iskeletinin günce olması bu alana girmesinin önündeki en büyük 

engellerden biridir.4 

                                                             
4 Eserdeki belirgin temalardan bahsetmek bu noktada bu çıkarımı güçlendirecektir: İlaç Kullanımı: Karanlık Gözükünce: Bir Delilik Güncesi, 

depresyon ve bir hastalık olarak depresyonun nasıl tedavi edilebileceği ya da ondan kurtulabilmenin yolları üzerine yazarın kişisel 

deneyimlerine odaklanır. Konuyla ilgili Styron daha en baştan bir durum tespiti yapar: Bir yandan pek çok kişi hastalığın kendi vücutlarındaki 

bir takım fiziksel sorunlardan dolayı değil içinde yaşadıkları dünya ya da ruhsal sorunlar nedeniyle hastalığa yakalandıkları gerekçesiyle ilaçla 

tedavi fikrine karşı çıkar. Bu nedenle tedavi için psikoterapinin daha uygun olduğunu dile getirir. Öte yandan oldukça geniş bir kitle ise 

depresyonun beyindeki bazı kimyasalların bozulması nedeniyle ortaya çıktığını ve dolayısıyla tedavide ecza kullanımının önemini vurgular. 

Onlara göre ilaç kullanımı bu hastalıktan muzdarip kişilerin tedavisinde en etkili yoldur. Styron, bu karşıtlıkla ilgili eserde şu saptamayı yapar: 

Günümüzde psikiyatri alanında girişilen savaş –psikoterapi yandaşlarıyla farmakoloji destekçileri arasında sürüp giden, 

bazen gülünç boyutlara amansız çatışmanın on sekizinci yüzyılın kanatmak mı kanatmamak mı yolundaki tıp 

tartışmalarına, Ortaçağın mezhep ayrılıklarına benziyor ve bu özelliğiyle bile çöküntünün ne mene bir şey olduğunun bir 

tülü anlaşılmadığını, nasıl iyileştirileceğini saptamanınsa ne kadar güç olduğunu gözler önüne seriyor (21).    

Styron’ın kendisi kitabın sonunda depresyonu bir şekilde aştığını söylese de (bunu anlatırken psikiyatrinin geliştiğini ve yararları olduğunu 

söylese de kişisel olarak doktoru yüzünden zararları olduğunu da sık sık dile getirir.) yine de depresyonun hala gizemini koruduğunun da altını 

çizer. Ona göre depresyon ruhsal olduğu kadar fizikseldir de.  

İlaç kullanımının temalardan birisi olarak seçilmesi, Styron’ın hastalığa yakalandığı ve kitabın yazıldığı dönemde Amerikan'ın tarihsel bağlamı 

içerisinde düşünüldüğünde, aslında ilginç bir seçim değildir. Esere konu olan depresyon ve yazarın tedavi süreci 1980’lere damgasını vuran ve 

etkisini 1990’ların başlarında da şiddetli bir şekilde sürdüren siyasi ve sosyoekonomik olayların (AIDS, giderek popülerleşen ilaç ve uyuşturucu 

kullanımı ve bu bağlamda piyasaya sürülen devlet onaylı ilaçların reklamlarının artışı; bununla ters orantılı olarak uyuşturucuların gayrimeşru 

olarak ilan edilip bunlara karşı kampanyalar yoluyla savaş açılması, Reaganomics,4 politikada muhafazakâr eğilimler, toplumsal ötekileştirme 

ve baskı, liberal! politikalar, yaklaşan milenyumla ilgili kıyamet/kurtuluş senaryoları, asgari caydırıcılık4) yoğun gölgesinde gelişir. 1985’te 

Styron hastalığa yakalandıktan iki yıl sonra Eli Lilly dünya tarihinin en popüler anti-depresanlarından birisi olan Prozac’ı piyasaya çıkarır. 

Bundan önce, Styron’ın kitapta da bahsettiği Nardil gibi çeşitli monoamin oksidaz inhibitör ve tirsiklikler kullanılarak depresif bozukluklar 

tedavi edilmeye çalışılırken, bu ilaçların önemli yan etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Prozac’ın (fluoxetine hydrochloride) ise beyindeki 

serotonini düzenlediği ve dolayısıyla önceki anti-depresanlardan ve yan etkilerinden ayrıldığı vurgulanmaya başlanmıştır. Lilly ilacın günde 

bir kez alınması gerektiğini ve yan etkilerinin asgari düzeyde olduğunu dile getirince bir anda Prozac depresyondan anksiyeteye hatta kişisel 

bozukluklara kadar pek çok soruna cevap olması umuduyla on milyondan fazla Amerikalıya yazılmaya başlanmıştır. Piyasaya girişiyle beraber 

Newsweek gibi popüler dergilere kapak konusu olacak kadar bir medya ikonu haline gelir. Buna karşı olanlar ise savlarını bireysel kimlik ve 

para/kar konularına dayandırarak ilacın kullanım ve satışının aşırıya vardığını, doktorların Prozac’ı reçetelemeyi kötüye kullandıklarını dile 

getirmişlerdir. Buna ek olarak, ilacın yan etkilerinden (libidoda düşüş, uykusuzluk, bulantı gibi) bahsedilmeden tıp dünyasının insan sağlığı 

yerine kar amacı güttüğünü dile getirerek ilacın insanları pasifize ettiğini ifade etmişlerdir. Styron da eserinde doktoru tarafından verilen ilaçları 

ve bunların yan etkilerinden muzdarip olduğunu sık sık dile getirerek tıp dünyasını sert bir şekilde eleştirir –kitabın yazıldığı yılda Prozac hala 

piyasada yoktu; ancak öncülleri bol miktarda vardı. Bu noktada Foucault’nun yeni tarihçi arkeolojisinden yola çıkarak Styron’ın birkaç yılda 

patlama yaşayacak ilaç kullanımı konusunda toplumu önceden uyardığı (belki de bu nedenle 90’lı yıllarda eser çok satanlar listesindeydi.) 

sonucu çıkarılabilir. 1980’ler ve 1990’lar sadece Prozac gibi anti-depresanların kullanımının arttığı yıllar değil ayrıca Halcion gibi, Styron’ın 

da kullandığını söylediği hatta depresyonunun artmasına neden olarak gösterdiği uyku getirici ve sözde rahatlatıcı ilaçlar, diyet ilaçları, yine 

Eli Lilly’nin piyasaya sürdüğü erkek iktidarsızlığını çözeceği söylenen Viagra, Amerikan yaşam biçiminde önemli bir rol almaya başladı ve 

üretici firmalarına ve eczacılık sektörüne milyonlarca dolarlık kar getirerek devasa bir varlık kazandırdı. Bir yandan hükümet piyasada pahalıya 

satılan ilaçları yasal sayıp doktorlar tarafından yazılmasını sağlayarak bunlara meşruiyet verirken öte yandan kokain ve crack gibi daha yoksul 

kesim tarafından kullanılan ve yasal olarak satılabilen ilaçlarla benzer etkileri gösteren kimi uyuşturucuların satışını ise yasaklamış hatta 

kullanım ve satışına karşı savaş açmıştır. Reagan hükümeti uyuşturucu kullanımının aile birliği ve toplumsal ahlakı bozduğunu sık sık dile 

getirmiş örneğin Nancy Reagan’ın “Sadece Hayır De” kampanyası ya da George Bush’un 1989’da sekiz milyar dolarlık bir bütçeyi “uyuşturucu 

ile savaş”a ayırması4 gibi toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak yasal olarak satılan anti-depresan ve sair ilaçların milyonlar 

tarafından satılması konusunda sessizdir. Foucaultcu bir söylemle özetlenirse bu da devlete ne kadar kazanç getireceği bağlamında 

vatandaşların ne ile ve ne kadar dozda uyuşturulacağına ancak devletin karar vereceği sonucunu çıkarır.         

Kayboluş, Çöküş ve Hayatın Anlamı: Karanlık Gözükünce: Bir Delilik Güncesi; kayboluş, çöküş ve hayatın anlamı üzerine bir meditasyon 

kitabıdır. Depresyon kendisini vurduğu zaman Styron bu durumu bir “akıl çözülmesi” ve “anarşik bağlantısızlıklar” (35) olarak yorumlar. 

Sesini, fiziksel enerjisini, cinsel isteğini, çalışma yetisini, iletişim becerilerini, sevmeyi hatta rüya görme kapasitesini dahi kaybettiğini dile 

getirir. Tüm bunların insan davranışı ve bireyin kimliği ile doğrudan alakalı olduğunu söyler. Anlamlı bir şekilde dünyada artık nasıl var 

olamadığını ifade ederken hastalığını kanser, kalp rahatsızlığı, karaciğer yetmezliği vs gibi diğer fiziksel hastalıklardan ayıran en önemli 

özelliğin hastalığı sürerken normal hayatına da devam ediyor görünümünde olduğudur. İçerisine düştüğü kayboluş, anlamsızlık ve çöküş onu 

benliğin müfrit kayboluşu olan intiharı düşünmeye zorlar. Bu noktada intihar ve depresyon arasında bağlantıyı varoluşçu anlamda umudun 

yitimi olarak kurarken arkadaşlarının depresyonla mücadeleleri ve ölümleri arasında da köprüler inşa eder.  

Sonuç olarak Styron, eserde bahsedilen isimlerin intiharlarının uygun ve bilinçli bir tedavi ile kendi durumunda olduğu gibi aslında 

önlenebileceğini vurgular. Bunda topluma büyük iş düşmektedir. Hastalığı ve intihar düşüncesini derinlemesine anlamanın bu hastalığı 
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Edebi (yeni) gazeteciliğin en önemli kuramcılarından birisi olarak kabul edilen Tom Wolfe ise The New 

Journalism (Yeni Gazetecilik) (1973) adlı editörlüğünü yaptığı antolojide genel olarak bir romanda 
gerçekçiliğin çok önemli olduğundan bahseder. Giriş bölümünde, Amerika’da yirminci yüzyılda yazılan 

en önemli edebiyatın, kurgusal-olmayan-roman (non-fiction) olduğunu söyler ve bu edebiyata da “Yeni 

Gazetecilik” adını verir (17) ve bir sonraki bölümde o güne kadar kimsenin böyle bir eser vermediğini 
ifade eder (32). Ona göre, roman geleneğine yeni bir soluk veren ve onu ölümden kurtaran da “Yeni 

Gazetecilik” olacaktır. Bu bağlamda “Yeni Gazetecilik” hem yeni bir tür hem de yeni bir biçem olabilir 

ve bu biçemde roman ve hikâye geleneğine yeni ve farklı özellikler de eklenir: biyografi, gazetecilik, 

anı, bilinç akışı, günlük hayat. Tom Wolfe da edebi (yeni) gazeteciliğin dört temel aracı olduğunu 
belirtir: eserin sahne sahne inşası, diyalog, üçüncü tekil şahıs kullanımı, günlük akışın/hayatın kaydı 

(73). Jacob. A. Riis’in How the Other Half Lives (Nasıl Yaşar Öteki Yarısı) (1890) ya da Upton 

Sinclair’ın Şikago Mezhabaları (Jungle) (1906) adlı eserlerinde örneklendiği gibi eserlerin sahne sahne 
inşası (Riis’te fotoğraflarla desteklenerek, Sinclair’de kronolojik olarak bir dramatik yapı aracılığıyla) 

oldukça gerçekçi bir şekilde aslına sadık kalarak yansıtılmalıdır. Birinci tekil şahsın ağzından olayların 

anlatımı ise hem eseri öznelleştirir hem de gerçekçiliğinden ödün verilmesine yol açabilir.  

Bunlara ek olarak, Cindy Royal ve Dr. James Tankard birlikte kaleme aldıkları The Convergence of 

Literary Journalism and the World Wide Web (“Edebi Gazetecilik ve İnternet Sunucuları Ağının 

Çakışması”) (2002) adlı makalede şu özellikleri de bu alan incelemesine dâhil etmişlerdir: Çoklu 

perspektiften haberler, sorumluluk, yapı, ifade biçimi (voice): “sen de orada mıydın” tarzı, doğruluk, 
statü sembollerinin kullanımı, sembolizm ve dramatik hikâye formu (4). Bu iki yazara göre, bir eser 

edebi gazetecilik alanına dâhil edilecekse mutlaka kitapta geçen olaylar nesnellik adına çoklu 

perspektifle sunulmalıdır. Yapısal akış karmaşık değil çizgisel olmalıdır ve yazar okuyucuya karşı 
büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçek bir olayı kitaplaştırmalıdır. Eserde yer alan karakterlerin statüleri 

olduğu gibi yargılanmadan günlük hayatta kullanıldığı şekliyle verilmelidir. Okuyucunun eser 

ilerledikçe kendisini olay mahallinde hissetmesi eserin gerçekçiliğini netleştirmesi bakımından oldukça 

önemlidir. Tüm bu yapı dramatik bir düzyazı formunda olmalı ve esere edebi bir boyut kazandırmak 

için de çeşitli semboller kullanılmalıdır.  

Son tahlilde, güç ilişkileri bağlamında bu alandaki eserlerde kurgusal kısmın az, gerçekçi perspektifin 

ise esere hâkim olması beklenir. Edebi gazetecilik alanının, jurnalin gördüğünü olduğu gibi yansıtma 
anlamından da yola çıkılırsa gazetecilikle kol kola olmasında (hatta ona ismini vermesinde) belki de en 

önemli noktalardan birisidir gerçeklik. Bir edebi gazeteci, bu gerçekliği, anlamı farklı perspektiflerden 

yaratıcı bir şekilde okuyucuya sunma amacıyla kaleme alır eleştirisini. Edebi gazetecilik kullanılarak 
bir eserin estetik, kültürel, tarihsel art alanları rahatlıkla irdelenebilir. Edebi eleştiri ne yüksek edebiyat 

kadar mağrur ne de profesyonel gazetecilik kadar kurudur. Edebi gazetecilik edebiyat ve gazetecilik 

arasındaki ihtilaflı çizgide bir nevi arabuluculuk eder. Bu noktada eskiden olduğundan farklı şekilde 

günümüzde artık edebiyat yazarları gazeteciliği yazarlık kariyerlerinde bir ilk adım olarak 
görmemektedir. Gazeteciler de edebiyatı salt bir çıkar aracı olarak algılamamaktadır. Bunu pek çok 

gazetecinin yaratıcı yazarlık kurslarına gitmesi ya da pek çok yazarın gazetecilik de yapması (köşe 

yazarlığı, röportaj gibi) ile örnekleyebiliriz. Farklı yerlerden beslenen iki ayrı ve büyük alan, edebi 
gazetecilikle yeni ve daha büyük bir alan içinde eriyerek hem okuyuculara hem de yazarlara yeni 

ufuklar, yeni okuma pencereleri açar. Bu, aynı zamanda medyadaki teknolojik, elektronik, ekonomik 

                                                             
önlemede birincil şart olduğunu ve kayboluş ve çöküşten ancak hayattan tutunacak anlamlar çıkarıp içsel olarak kendisiyle hesaplaşırsa kişinin 

kurtulabileceğini ima eder. Styron’a göre anlam, Camuscü bir perspektifle, anlamsız bir evrende insanın cesaretle hayatta kalma savaşımından 

çıkar. Kitabın son paragrafında Styron şöyle yazar: 

Çöküntünün karanlık ormanına yolu düşmüş, onun tanımlanamaz azaplarını tatmış olanlar, kendilerinin bu uçurumdan 

dönüşlerinin, cehennemin karanlıklarını kat kat yarıp tepedeki ışığa, “parıldayan dünya” diye tanımladığı yere ulaşan 

şairinkinden pek farklı olduğunu düşünmezler. O dünyada yeniden sağlığına kavuşan herkes, dinginliğe ve sevinme 

yetisine de kavuşmuş demektir büyük ölçüde, bu da yaşadığı cehennemde azaplardan azap beğenmesinin ödülü 

sayılabilir. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Ve böylece, yine yıldızlara eriştik (87). 

Bu noktada anlam yaratma birey tarafından yaratılan istemli bir harekettir. Kendi kayboluş ve çöküş sürecini yeni tarihçi Stephen Greenblatt’ın 

da önerdiği şekilde toplumsal anekdotlar eşliğinde kaleme alarak Styron bunu Dante’nin Inferno’sundan yaptığı alıntıyla da “anlam”lı hale 

sokmayı başarmıştır. Hayatın anlamını kaybolduğu ve çöküşünün başladığı yere zihinsel ve epifanik bir yolculukla giderek  (annesini çocuk 

yaşta kaybettiği zamana geri dönerek) ve geçmişiyle yüzleşerek bulur.        
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değişimlerin de hem edebiyatı hem de gazeteciliği dönüştürmesinin yanında aynı zamanda stilistik de 

bir devrimdir.    

Kısaca, edebi gazetecilik başlangıcından itibaren adı konulan bir şey değildir. Sonradan kendisine isim 

verilen bir okuma şekli alanıdır. Bu alanda zikredilen (günümüzden bağımsız olarak) eserlerin yazarları 

eserlerini kaleme aldıkları zamanlarda bugün neye yol açtıklarının farkında değillerdi. Zaman 
ilerledikçe, esere karşı algıda değişiklik olabileceği gerçeğinden hareketle özetle şu söylenebilir: 

edebiyatta eser bağlamın dışına da çıkartılır; ancak edebi gazetecilikte yazar, eserdeki genel hâkimiyeti 

açısından çok daha önemlidir. Edebi gazetecilik disiplinler arası bir okuma gerektirir ve ilgili dönemin 

gerçeklik algısını anlamımıza yarar; ilerleyen yıllarda bir okuma biçimi alanından bir yönteme 

evirilmesi ve edebiyat incelemelerine yeni bir soluk vermesi ise kuvvetli ihtimal olarak görülmektedir.   
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Öz 

Divanında farklı nazım şekil ve türlerinde başarı yakalamış bir şair olmakla birlikte öncelikle bir gazel şairi 
olarak görebileceğimiz Bâkî (1526-1600), şiirlerinde zaman zaman kendi şiirine ve genel olarak şiir sanatına 
dair bazı değerlendirmelerde bulunur. Onun şiiri mevzu edinen mısra ve beyitleri, şiiri sadece yazmakla 
kalmayıp şiir üzerine düşünen bir şair olduğunu da gösterir. Klasik nazım şekilleri içinde gazele büyük değer 
verdiği hem sanatından hem de şiirlerinde dile getirdiği bu tür düşüncelerinden anlaşılan Bâkî, divanında 
yirmiden fazla beytinde bizzat “gazel” kelimesini kullanmıştır. Böylece, klasik Türk şiirinde âşıkane ifadelere 
en uygun söyleyişe imkân veren bu tarzın büyük bir temsilcisi olmanın yanında gazelle ilgili bazı temel 
meselelere pencere açmış, gazelin ne, nasıl, niçin olduğu ve olabileceğine dair düşünce ve duyuşlar ortaya 

koymuştur. Onun bu tarz ifadelerinin bazılarında dikkat çeken bir yön ise gazel türünde kendi üstatlığına ve yol 
açıcılığına yaptığı vurgudur. Birer fahriye örneği olan bu söylemleri ve gazele dair diğer ifadelerinde Bâkî’nin 
bu şiir tarzına bakışına, şiir/gazel söyleme sebeplerini yer yer dile getirişine şahit olmak mümkündür. Bâkî’ye 
göre gazel; sevgiliyi vasfetmeye elverişli şiir tarzı, şairin hasbihâlini ifade etme aracı, inci kadar kıymetli bir 
söz, baharın güzel zamanlarına eşlik edecek bir süs,  şairi çekemeyenlere eza verecek derecede sanatkârlık 
kudretini gösteren bir tür, marifet fidanının taze meyvesi olmak gibi pek çok niteliği barındıran bir nazım 
şeklidir. Bâkî’nin “gazel” kelimesini kullandığı beyitlerin büyük bir kısmının gazellerinde geçmesi de bu şiir 
türüne dair değerlendirmelerin bizzat türün içinde yapılmış olması yönüyle ayrıca dikkate değer bir noktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Bâkî; gazel; şiir; poetika. 

 

Ghazel according to Baki 

Abstract 

Baki (1526-1600), whom we can primarily think as a ghazel poet, although he is a poet who has achieved 
success in different poetry forms and genres in his divan, occasionally makes some evaluations about his own 
poetry and the art of poetry in general. His verses and couplets which focus on poetry show that he was a poet 
who not only wrote the poem but also thought about poetry. Baki, who explicitly places great importance to 
ghazel among other classical verse forms from both his art and his ideas that he expressed in his poems, used 

the word “ghazel” in his divan, in more than twenty couplets. Thus, in addition to being a great representative 
of this style that allows for the most appropriate loving expressions in classical Turkish poetry, it opened a 
window to some basic issues about ghazel, and revealed thoughts and feelings about what, how, why and how 
the ghazel is and could be. A striking aspect of some of his expressions is his emphasis on his own mastery and 
pioneering in the ode type. It is possible to witness Baki’s view of this style of poetry and his expressing the 
reasons for writing poems/ghazel in these examples of honorary discourses and other expressions about ghazel. 
According to Baki ghazel is the verse form which is suitable for describing the beloved, a means of expressing 
the poet’s conversation, a precious word like a pearl, an ornament to accompany the beautiful times of spring, 

a genre that shows the power of artistry to the point of oppressing the poet, being the fresh fruit of a tree of 
ingenuity. The fact that most of the couplets in which Baki uses the word “ghazel” are mentioned in his ghazels 
is also another remarkable point in regard of the evaluations of this type of poetry are made within the genre 
itself.  
 
Keywords: Baki; ghazel; poetry; poetics. 

Şiirlerinde ses ve söyleyiş mükemmelliği ile, “bir hoş sadâ” ile öne çıkmış olan Bâkî (1526-1600) için 

her şeyden önce bir gazel şairidir demek yerindedir. Biribirinden güzel kasideleri ve o pek ünlü Kanuni 
Mersiyesi gibi gazel dışında da önemli eserler vermiş olsa da, onun şairliğinin en büyük ölçüde 

görüldüğü şiirlerinin gazelleri olduğu söylenebilir. Vasfi Mahir Kocatürk: “Bâkî’nin gazelleri sevimli 

edâ, ritmik titreşim, zarif nükte, samimi duygu, renk renk ışık dalgaları içinde pırıl pırıl pırıldar” (2016: 

351) diyerek şairin gazellerinin güzelliğine çeşitli yönleriyle dikkat çeker. 
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Bâkî, şiirlerinde şiir üzerine düşünen; şiiri tartan, şiire dair değerlendirmelerde bulunan, hükümler 

belirten bir şairdir. Onun şiirlerinden yola çıkarak şiir anlayışına ulaşmak da mümkündür. Bu kudretli 
sanatkârın, bu büyük gazel üstadının şiirlerinde özel bir şiir türü olarak “gazel” tarzına da ayrıca vurgu 

yaptığı beyitler, hiç de az değildir. Tespitimize göre Bâkî, divanında 21 beyitte bizzat gazel ifadesini 

kullanır. Klasik Türk şiirinin en lirik ve yaygın şiir türü olan gazelin elbette şiir üzerine düşünen ve 
değerlendirmelerde bulunan Bâkî gibi şairin şiirlerinde sıkça zikredilmesi şaşırtıcı değildir. Bu yazının 

amacı, Bâkî’nin “gazel” ifadesi geçen beyitleri üzerinden gazel anlayışını ele almaktır. Bu doğrultuda, 

söz konusu 21 beyti, gazelle ilgili dikkatleri açısından çeşitli başlıklar altında ele alarak şairin gazel 

üzerine duyuş, düşünüş ve izlenimleri aktarılmaya çalışılacaktır. 

Güzel söz mücevherdir 

Klasik Türk şiirinin estetiğinde söz, çok kez bir mücevhere, inciye benzetilmiştir. Şairler nazım ipine 

söz mücevherlerini dizmek için birbirinden güzel şiirler, gazeller, beyitler söylemeye çalışmışlardır. 
“Söz güherdür ne bilür kadrini nâ-dân güherün” (G.277/7)1 (Söz mücevherdir, cahil mücevherin kadrini 

nereden bilsin) diyerek güzel sözün bir mücevher gibi kıymetli olduğunu ancak her şeye sığ bir nazarla 

bakan cahil kimselerin elbette böyle bir mücevherin kadrini bilmeyeceğini belirten Bâkî, bir beytinde 

de güzel sözler içeren gazelin nadir bir mücevher olduğunu söyler: 

Çoğ olmaz bu tarza gazel Bâkıyâ  

Güzel söz güherdür güher az olur  (G. 112/5)  

Dolayısıyla şair, iyi bir şiirin veya gazelin mücevher gibi olduğunu, mücevherin de az bulunan bir şey 

olduğunu belirtir. İyi şiir, üst düzey estetikte söylenmiş söz, az bulunan bir cevherdir. 

Şiirlerinin özellikle mahlas beyitlerinde fahriyeyi seven Bâkî, yine böyle bir beytinde kendisinin bugün 

nazım denizinin reisi olduğunu ve gazel söylemenin de inciler saçan tabiatına kalmış bulunduğunu 

söyler: 

Re’îs-i bahr-i nazm olduñ bu gün ‘âlemde ey Bâkî  
Gazel dimek senüñ tab‘-ı dür-efşânuñda kalmışdur  (G. 165/5) 

Şiir bir deniz, güzel bir gazel de şairin sanatkâr tabiatının bu denizden devşirdiği incilerdir. Burada, 
Bâkî’nin şairin tabiatına (yaradılışına) atfettiği değer de dikkat çekmektedir. İnci gibi güzel söz 

söylemek için her şeyden evvel şairlik tabiatına sahip olmanın önemi de beytin arka planına ışık 
tutulduğunda görülebilir. Kendisini nazım denizinin reisi olarak niteleyen şair, bu denizdeki gazellerin 

de inciler saçan tabiatının coşmasıyla ortaya çıkacağını şairane bir tefahürle söylemiştir. Latîfî’nin 

tezkiresinde vehbî (Allah vergisi şairlik tabiatına sahip) şairi, kesbî (araştırma ve incelemeyle şiir 
söyleyen) şairden çok daha üstün görmesi gibi (Latîfî, 2000: 485-486) onunla aynı dönemi idrak etmiş 

Bâkî’nin de şairin yaradılışından gelen Allah vergisi  şairlik yeteneğini önemsediği -gazel söylemenin 

inciler saçan tabiatına kaldığını belirtmesinden hareketle- öne sürülebilir. 

Gazel ve Sevgi/Aşk 

Gazel türünde çeşitli konularda şiir yazmak mümkün olsa da bu tarzdaki şiirlerin temel mevzuunun aşk 

(sevgi, mihr, muhabbet) olduğu su götürmez bir gerçektir. Zaten Arapça kökenli gazel kelimesinin lugat 

anlamı da “kadınlarla âşıkâne sohbet etmek”tir (Dilçin, 2009: 104). Klasik Türk şiirinde aşkın çeşitli 
boyutları gazel türünde etkili şekillerde ifade edilmiştir. Bâkî de şiirinin sevgi (mihr) ve vefa kadehi 

olduğunu, gazelinin dünya meclisini devredip dolaşsa şaşılmayacağını belirtir: 

Bâde-i mihr ü vefâ sâgarıdur ey Bâkî  
N’ola devr eyler ise bezm-i cihânı gazelüm  (G. 332/6) 

 

                                                             
1 Bu çalışmada, Bâkî’nin şiiri üzerine inceleme yapmak için Sabahattin Küçük’ün hazırladığı Bâkî Dîvânı’nın tenkitli basımı 

kullanılmış ve yazı içinde zikredilen beyitler bu kaynaktan gösterilmiştir. Bkz. Kaynakça’da “BÂKÎ (1994)…”. 
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Bâkî’nin bu beytine göre göre kendi gazelinin temel özelliği aşktan/sevgiden ve vefadan (âşığın 

sevgilisine olan vefasından) bahsetmesidir. Hatta bu gazel sevgi ve vefa şarabının kadehidir. Sevginin 
ve vefanın şarap gibi etkileyici, sarhoş edici olduğu da böylece ima edilmiş olur. Dolayısıyla bunu aşk 

boyutunda bir sevgi olarak da düşünebiliriz. Şarap kadehi nasıl ki mecliste elden ele gezer, benim de 

aşk ve vefa şarabının birer kadehi niteliğindeki gazellerim de elden ele, defterden deftere, dilden dile 
meclislerin süsü olur, her yerde okunur demektedir şair. Gazele bu yönüyle yakıcı ve etkili aşk 

ifadeleriyle meclislerin süsü olan bir şiir tarzı olarak da bakılabilir. Bâkî, böylece beyitte gazelin 

meclislerde okunan temel şiir türü olduğunu da vurgulamıştır. Ancak çeşitli meclislerde coşkuyla 

okunacak gazellerin de aşkı, sevgiyi, âşığın vefasını okuyanı mest eder tarzda etkili ve coşkulu 

anlatabilen şiirler olduğuna dikkat çeker. 

Gazel ve Sevgili 

Şiir varsa, hele daha çok lirik tarz şiirlerin formu olan gazelden bahsediyorsak, elbette bu şiirin yazıldığı 
sevgili de vardır. Şairler, çoğu kez âşık konumunda olup şiirlerini de maşuk (sevgili) için söylerler. Bu 

yönüyle gazel, kaside gibi belli bir maksat taşımanın ötesinde doğrudan şairin gönlünde sevgiliye karşı 

hissettiği aşkı ve buna bağlı hâlleri -herhangi başka bir amaç gözetmeksizin- anlattığı lirik bir şiir 
tarzıdır. Bâkînin “gazel” kelimesi geçen beyitlerinde gazel, zaman zaman sevgiliyi vasfeden bir tür 

olarak karşımıza çıkar: 

Ruhlaruñ vasfında Bâkî bir gazel nazm itdi kim 
Ehl-i diller kodılar adını mir’âtü’s-safâ  (G. 15/6) 

Şair, burada sevgilinin yanakları vasfında bir gazel söylediğini ve gönül ehli kimselerin de onun adını 

mir’atü’s-safâ saflık/berraklık aynası koyduğunu belirtir. Burada sevgilinin yanağının parlaklığına 

yapılan vurgu kadar şiirin de saf, berrak, parlak oluşunun değerli bulunması dikkat çekicidir. Gerçekten 
de Bâkî, klasik Türk şiiri içinde saf şiire en yakın duran şairlerden biridir. Esasen klasik Türk şiirinin 

çoğu kez saf şiire yakın bir estetik ve poetik konumda olduğunu söylemek yerindedir. 

Bâkî’nin gazelle ilgili beyitlerine sevgilinin hangi yönleri, hangi güzellik unsurları ile ilgili girdiğine -

bazı alt başlıklar etrafında- kısaca şöyle bakabiliriz: 

Dudak 

Bâkî’nin gazel geçen beyitlerinde sevgilinin güzellik unsurları içinde en çok andığı dudaktır. Şair, 

gazelde sevgilinin dudağını anmanın şiire katacağı tadı da şöylece belirtir: 

Gazellerüñde lebi vasfın eyle ey Bâkî 
Şekerle olsa bilürsin olur hoş-âb lezîz  (G. 45/5) 

Bâkî, kendisine gazellerinde sevgilinin dudağını vasfetmeyi telkin etmektedir. Zira hoş su (hoşaf, tatlı 

su) şekerle karıştırılırsa lezzetli olacaktır. Şair kendi gazelini hoş bir suya sevgilinin dudağını da -
tatlılığını ima ederek- şekere benzetmiştir. Burada gazelini suya benzetmesi onun berraklığına, 

duruluğuna, akıcılığına ve aynı zamanda su gibi canlı, canlılık verici, ferahlatıcı oluşuna işaret eder. 

Sevgilinin dudağı da su gibi akıcı ve berrak şiire ayrı bir tat katacaktır. Şairin belagat düzeyindeki 
başarısı şiiri su gibi duru, berrak ve akıcı kılarken; onun aşktan ve sevgiliden bahsetmesi de duygu 

boyutunda ona ayrı bir derinlik ve tat katmaktadır. Dolayısıyla beyit üzerinden hem belagat hem de 

içerik olarak bütünlüklü şiirlerin ayrı bir lezzetinin olacağına dair bir yoruma kapı aralamak da 

mümkündür. 

Sevgilinin dudağını anarak gazel söyleme gereğini Bâkî, başka bir yerde de şarap içme zamanının ve 

şiir mevsiminin gelişi ile gerekçelendirir: 

Bâkıyâ söyle lebi yâdına rengîn gazeli  
Demidür nûş-ı meyüñ mevsimidür eş‘ârun (G. 276/7) 

Sevgilinin dudağını yâd ederek rengîn (renkli, canlı) gazel söylenecektir zira sevgilinin dudağı da 

kırmızı ve canlı bir renktedir. Hem bu rengi hem de aşığın aklını başından alacak etkileyiciliği ile de 
şaraba benzer. Dolayısıyla sevgilinin dudağını anmak adeta şarap içmek gibidir. Bâkî bu beytinde 

şiirlerin okunup şarap içilme mevsiminin geldiğine dikkat çektiğine göre tasvir edilen bir bahar mevsimi 

olsa gerektir. Sevgilinin dudağını anmak da âşığın baharı ve şarabıdır. Sevgilinin dudağının yadına 

renkli gazel söylemenin tam zamanı gelmiştir.  
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Dudak şarap ilişkisini gördüğümüz ve içinde “gazel” geçen bir başka beyit de şöyledir: 
Mey-i nâb ile şarâb olsun iki kâfiyesi  
Bir gazel söyleyeyin la‘lüne harf-i bâda  (G. 423/5)   

Bâkî, sevgilisinin lal taşı gibi olan dudağı için bir gazel söylemek isteğindedir. Öyle ki divanda be harfi 

kısmında (“harf-i bâ”da) yer alacak bu gazelin kafiyelerinden ikisinin “mey-i nâb” ve “şarâb” olmasını 

tahayyül etmektedir. Lal taşına benzeyen dudakla ilgili söylenecek şiirin kafiyelerinin şarap olması da 
bu dudakların hem rengi hem de etkileyiciliğinden olmalıdır. Lal taşı da şarap da kırmızıdır. Lal taşının 

renk dışındaki önemi maden olarak değerinin yüksek olması iken şarabın da en önemli yönlerinden biri 

aklı baştan alıcılığıdır. Şair, bu imajlarla sevgilinin dudağının niteliklerine dair çeşitli çağrışımlar 
oluşturur. Hem dudağın değerini hem de âşığın aklını başından alacak derecede etkili olduğunu ima 

eder. Bu da gazelin imaj dünyası ile zarif, incelikli işlenişi hakkında da fikir verir. Yani Bâkî, sevgilinin 

lal taşına benzeyen dudağının etkisini anlatabilmek için onunla uyumlu/kafiyeli kavram olarak “mey-i 

nâb” (saf, halis şarap) ve “şarâb” kavramlarını seçmiştir. Dolayısıyla sevgilinin dudağının âşığı mest 

(sarhoş) edişine de bu iki kafiyeyle işaret etmek şairin arzusu olmuştur. 

Sevgilinin şirin/tatlı dudağı hakkında acayip renkli bir gazel söylediğini belirten Bâkî, bu şiiri şeker 

sözlü papağan olan sevgiliye eğlenmesi için okumalarını ister: 

Leb-i şîrîni vasfında 
‘
aceb rengîn gazel düşdi 

Okun bu şi‘ri tûtî-i şeker-güftâre eglensün (G. 353/5)  

Sevgilinin dudağı öyle tatlıdır ki şair onun vasfında renkli bir gazel düşürdüğünde bu şiir, konuşması 
papağan gibi olağanüstü nitelikte olan sevgiliye verilince o sevgili papağanın şekerle eğlendiği, mutlu 

olduğu, lezzet duyduğu gibi mütelezziz olacaktır. Sevgilinin asıl tat almasının, eğlenmesinin sebebi 

elbette kendi dudaklarının vasfında renkli bir anlatımla gazel yazılmış olmasıdır. Bu elbette onu mutlu 
kılacak, belki gururunu okşayacaktır. Şair, şiirini sevgiliye ulaştıma ve onu bununla mutlu etme 

arzusunu da böylece dile getirir. Gazelin rengîn (renkli) olmasının sebebi de sevgilinin kırmızı ve canlı, 

güzel dudaklarını vasfedişi olmalıdır. 

Bâkî’nin dudağı vasfeden beyitlerinin “rengîn” sıfatıyla nitelenmiş olması sevgilinin dudağının rengiyle 
dikkat çekmesine bir işaret olduğu kadar, sevgilinin dudağından bahsetmenin de şiire “rengîn” olma 

vasfını kazandırabileceğini düşündürmektedir. Sevgilinin dudağından bahseden şiirini şekerle 

karıştırılmış  hoş suya benzeten şair, aslında sevgiliye ait temel güzellik unsurlarından dudağın şiire ne 

kadar renk katıcı bir niteliği haiz olduğuna da dikkat çeker. 

Yanak 

Yanak, sevgilinin yüzünde parlaklığı ve berraklığı ile dikkat çeken ve sevgilinin yüz güzelliğini belirgin 

tarzda gösteren bir güzellik unsurudur. Bâkî’nin gazel ifadesi geçen beyitlerinden ikisinde sevgilinin 

yanağından bahsedilir. Bâkî, meclisteki bülbülün gazelhan olmasını, sevgilinin yanağının vasfındaki 

Bâkî şiirini okumasını ister: 

Okusun vasf-ı ruh-ı yâr ile Bâkî şi‘rin  
Bülbül-i gülşeni meclisde gazel-hân idelüm (G. 323/5) 

Aslında bülbülden kendisinin (Bâkî’nin) gazelini okumasını isteyen şair, bu güzel gazellerinin 

bülübülün sesine yakışan nağmeye sahip olduğunu veya şiirinde bülbül gibi şakıdığını düşündürür. Bu 

şiiri/gazeli güzelleştiren unsurlardan biri elbette sevgilinin yanağını anlatmasıdır. Bülbül deyince akla 
gül gelir, bülbülü coşturup ona güzel nağmeler söyleten çoğu kez güldür. Ancak şair bülbülün sevgilinin 

yanağını anlatan kendi şiirleriyle aşka gelip şakımasını, gazel okumasını istiyor. Bu da sevgilinin 

yanağından bahsetmenin gülle ilişkisine zarif bir çağrışımı içerir. Sevgilinin yanağı gül gibi, hatta âşığın 

gözünde gülden de güzel olacağı için bu güzelliği vasfeden şiirler gül bahçesindeki bülbülü de şevke 

getirecek hatta onu bir gazelhan yapacaktır.  

Sevgilinin yanağından bahsedilen diğer beyit ise bu bölümün başında kısaca bahsettiğimiz: 
Ruhlaruñ vasfında Bâkî bir gazel nazm itdi kim 
Ehl-i diller kodılar adını mir’âtü’s-safâ  (G. 15/6) 
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beytidir. Bâkî’nin bu beytinde şiir ile saflık, berraklık arasında ilişki kurması dikkate değerdir. Burada 

şair; sevgilinin yanağı gibi saf, berrak, temiz bir şiiri önemsediğini de ortaya koyar. Şairin bu saf ve 
berrak şiire ulaşmasını sağlayan da sevgilinin güzel yanağından bahsetmek olmuştur. Saf şiir ile 

güzelliği anlatmak arasındaki ilişki de şairin estetik anlayışını göstermesi bakımından ayrıca dikkat 

çekcidir. Beyitten hareket edeceğimiz bir yorumla saf şiirin güzelliğin aynası olduğunu söylemek 

mümkündür. Saf şiir, güzelliğe tutulmuş bir aynadır. Başka bir deyişle de güzel şiir, saf bir aynadır. 

 Göz  

Bâkî’nin içinde gazel geçen ve sevgilinin gözünden bahseden beyti ise fahriye nitelikli şu beyittir: 
Meddâh olalı çeşm-i gazâlâneñe Bâkî  
Öğrendi gazel tarzını Rûmun şu‘arâsı  (G. 508/7) 

Beyte göre Bâkî, sevgilinin ceylan gözlerine meddah olalı beri, onları öveli beri, diyâr-ı Rûm’un 
(Osmanlı ülkesinin, Anadolu’nun) şairleri gazel tarzını öğrenmişlerdir. Yani şair, -tatlı bir fahriye ile- 

Osmanlı şairleri gazelin nasıl söyleneceğini benim şiirimden öğrenmiştir demektedir. Bu da sevgilinin 

ceylana benzeyen gözlerini övmeye başlamasıyla olmuştur. Sevgilinin güzel gözleri şaire güzel gazeller 
yazdırmıştır, öyle ki bu gazeller diğer şairlere de yol göstermiştir. Bu beyit gazelin güzel ve etkili 

söylenmesinde; sevgilinin güzelliğinin ve şairi/âşığı etkileyişinin ne kadar önemli olduğunu da 

düşündürmektedir. Yani bu güzel şiirler o güzel gözlerden ilham alınarak söylenmiştir. Bu etki, şairle 

sınırlı kalmamış diğer şairlere de etkili gazel söylemeyi öğretmiştir. Gözlerin ve bakışın etkileyiciliği 
her zaman dile getirilmiş husustur. Güzel şiirlerin de aşkın ve o aşkın yöneldiği sevgilideki güzellik ve 

etkileyiciliği sağlayan unsurların neticesinde ortaya çıktığı bu beyitle bir kez daha gözler önüne serilir. 

Cemâl (güzellik, yüz güzelliği) 
Bâkî, şu beytiyle gazellerinin sevgilinin cemalini (yüzünü ve/veya güzelliğini) vasfedişine değinir: 
Vasf-ı cemâl-i yâr ile Bâkî gazellerin  
Biri birine sundı güzeller tuhaf gibi (G. 522/5). 

Güzeller, Bâkî’nin sevgilinin cemalini vasfeden şiirlerini birbirlerine hediye gibi sunmuşlardır. Yani 

sevgilinin güzelliğini anlatan bu şiirler, başka güzelleri de kendisine hayran bırakmıştır. Bu da hem 

sevgilinin hem de onun cemalini anlatan şiirlerin güzelliğinden olmalıdır. Ayrıca tuhaf kelimesinin 
“garip, acayip” anlamı dikkate alınırsa güzeller bunu yeni, görülmemiş, acayip bir şey olarak birbirine 

sunmuş olur. Sevgilinin görülmemiş güzelliğini anlatan şiir de benzeri görülmemiş bir tuhaflıkta 

olacaktır. Buradaki tuhaflık elbette olumlu manada, özgün ve benzeri görülmemiş güzellikte olmayı 
belirtir. Anlatılan şeyin güzelliği ve mislinin görülmemiş oluşu şiiri de şaşılacak derecede güzel ve 

özgün kılmıştır. 

Diğer beyitler   

Sevgiliye dair belli bir güzellik unsurunun zikredilmediği ancak sevgiliden bahseden ve içinde “gazel” 

geçen Bâkî’nin iki beyti daha vardır. Bunlardan birinde şair, şiir ve gazel söyleyerek hâlini sevgiliye 

nezaketle arzettiğinden bahseder: 

Geh şi‘r ü geh gazel diyü dildâra Bâkıyâ  
‘Arz iderüz nezâket ile hasb-i hâlümüz  (G.207/5) 

Bu da şairin şiiri/gazeli, aşk duygusunu ifade etmenin, âşığın/şairin halini sevdiğine (ve elbette 

insanlara) arzetmesinin önemli, etkili ve nezaketli bir yolu olarak gördüğünü gösterir. Gazel, 
âşığın/şairin hâlini incelikli bir tarzda ifade etmesinin en iyi yollarından biridir. Burada şiirin/gazelin 

hem inceliğine hem de insanın duygularına, hâlini arz etme vesilesi oluşuna berrak ve zarif bir tarzda 

değinilmiştir. Bir başka deyişle gazel/şiir, duyguların alelade bir şekilde değil, incelikli bir tarzda, özenle 

seçilmiş kelime ve ifadelerle arzedildiği bir metindir. 

Diğer beyitte ise Bâkî, sevgiliyi medheredek yüksek seviyede bir gazel söylediğini belirtir: 

Medh eyledüm nigârı bir a‘lâ gazel didüm  

Garrâ latîf ü dil-keş ü gâyet güzel didüm  (Matla‘ 30) 

Burada şiirin konusu ile etkileyiciliği ve derecesi arasındaki doğru orantıya da dikkat çekilir. 

Gazel ve marifet - irfan 
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Bir mısraında: “Söz güherdür ne bilür kadrini nâ-dân güherün” (G.277/7) diyerek cahilin sözün değerini 

bilmeyeceğini ifade eden Bâkî, ariflerin katında ise marifet fidanının taze meyvesinin âb-dâr (sulu, taze, 

parlak, canlı) bir gazel olduğunu söyler: 

Bâkî nihâl-i ma‘rifetün mîve-i teri  
‘Ârif katında bir gazel-i âbdârdur  (G. 152/7) 

Burada “ma‘rifet”, hüner anlamında düşünülebileceği gibi bu ifadenin daha ziyade irfanı, hakikate 

ulaşma bilgisini, deruni ve ilhamî bilgiyi ifade ettiği söylenebilir. Ârif ifadesi de bunu 

düşündürmektedir. Tasavvufi manasıyla “sufilerin ruhani halleri yaşayarak, manevi ve ilahi hakikatleri 
tadarak (iç tercrübeyle vasıtasız olarak) elde ettikleri bilgi, irfan”ı (Uludağ, 2005: 236) ifade eden 

marifet, nefsini bilmek ve böylece Rabbini, hakikati, mutlak güzeli bilmektir. Bâkî, arifler nazarında 

“âb-dâr” bir gazelin böyle bir marifetin taze bir meyvesi olduğuna dikkati çeker. 

Gazel ve bahar  - meclis - eğlence 

Bâkî, gazel geçen beyitlerinde bahar, meclis, eğlence gibi  temaları yer yer işlemiştir. Sünbül 

Kasidesi’ndeki: 

Dâne hat jâle nukat nefha-i müşgîn ma‘nâ 
Yazdı levh-i çemene bir gazel-i ter sünbül  (K. 24/30) 

beytiyle tabiatta sünbülün de adeta bu baharı  müjdeler tarzda taze bir gazel yazdığına dikkat çeken 

Bâkî’nin baharla gazel arasında önemli bir ilişki kurduğu da görülür. Hatta gül bahçesindeki hoş sesli 

kuşun şakımaları da parlak birer gazeldir: 

Başladı gülşende mürg-i hoş-nevâ nev-rûzdan  
Şâh-ı gül bezminde taksîm itdi bir garrâ gazel  (G.310/2) 

Yine gül bahçesindeki bülbülün Bâkî’nin sevgilinin yanağını vasefeden  şiirlerini okuyup gazelhan 

olmasının pek yakışacağı şöylece belirtilir: 

Okusun vasf-ı ruh-ı yâr ile Bâkî şi‘rin  

Bülbül-i gülşeni meclisde gazel-hân idelüm
2
  (G. 323/5) 

Baharın -şarap imgesinin düşündürdüğü çeşitli anlamları dikkate aldığımızda-  coşku, eğlence, aşk ve 

şiir zamanı oluşunu da 

Bâkıyâ söyle lebi yâdına rengîn gazeli  
Demidür nûş-ı meyüñ mevsimidür eş‘âruñ (G.276/7) 

beytiyle vurgulayan Bâkî, gazelin güzellikleri anlatan, güzel zamanlarda gönlü ferahlatan, insanın içini 

açan bir şiir türü olduğuna dikkat çeker. 

 Eski devirlerde şiir, dost, sohbet meclisleri için -hele dışarıda kurulmuşsa- bahar aylarının daha 

çok tercih edileceği su götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla baharla ilişkili olan gazel, elbette şiir okunan 

meclislerle ve bahar eğlenceleri ile de ilişkilidir. 

Leb-i şîrîni vasfında ‘aceb rengîn gazel düşdi  
Okun bu şi‘ri tûtî-i şeker-güftâre eglensün  (G. 353/5) 

beytinde Bâkî, sevgilisinin onun dudağından bahseden kendi şiirinin tadı ile eğlenmesini beklerken bir 
başka beytinde de sevgi ve vefa şarabının kadehi olan şiirinin dünya meclisini gezmesinin şaşılacak bir 

durum olmadığını belirterek şiirinin meclislerde okunuşuna dikkat çeker:  

Bâde-i mihr ü vefâ sâgarıdur ey Bâkî  
N’ola devr eyler ise bezm-i cihânı gazelüm  (G. 332/6) 

 

                                                             
2 Bâkî’nin “gazel” kelimesi geçen beyitlerinden pek çoğunun bu yazıdaki birkaç farklı başlığın altında değerlendirilmesi mümkün olduğundan 

yeri gelince tekrar zikredilmesinde beis görülmedi. Bu tür bir tasarrufta yazının içinde aynı beyit birden fazla zikredilmiş olsa da ilgili başlığa 

göre beytin yorumlanmasındaki dikkat değişeceği için bu durumun beyte çeşitli yönleriyle bakabilmek açısından yararlı olacağı ümit 

edilmektedir. 
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Bâkî’nin bu beyitleri ışığında gazelin; bahar aylarının, sohbet ve şiir meclislerinin süsü olduğu, tatlı 

nağmesiyle bülbülün terennümünü dinleyen kalplerin ferahlaması gibi insanın gönlünü ferahlatacağı ve 

eğlendireceği düşünülebilir. 

Gazelin niteliğine dair bazı şiir eleştiri terimleri 

Bâkî’nin içinde gazel ifadesinin geçtiği beyitlerine şiir eleştirisi ve poetika yönüyle dikkat ettiğimizde 
şairin şiiri niteleyen bazı eleştiri terim ve tabirlerini beyitlerine ustalıkla aldığı görülür. Bu beyitlerde 

tezkirelerde çokça gördüğümüz âb-dâr, garrâ, rengîn, ter gibi şiirle ilgili değerlendirme ifadeleri yer 

almaktadır. Bâkî’nin “gazel” kelimesi geçen beyitlerindeki şiir eleştiri tabirleri ve ilgili beyitler şöyledir: 

Âb-dâr  

Farsça “su” anlamındaki “âb” kelimesine sahiplik belirten “-dâr”ın eklenmesi ile oluşan “âb-dâr”, 
lügatte “sulu, taze” (Parlatır, 2011: 31) manasındadır. Şiir ve söz için kullanıldığında ise “zarif, güzel, 

nükteli söz”ü (Ayverdi, 2011: 4-5); “tarz, üslûp, edâ, kelime hazinesi, hayâl, mânâ ve şiir tekniği 

açılarından orijinal” (Açıkgöz, 2000: 160) sözü/şiiri niteleyen bir sıfat olarak karşımıza çıkar. Suyun 
tazelik, hayat, canlılık kaynağı olması ile güzel sözün insanın ruhunda bir diriliş, canlılık oluşturacağı 

ve güzel sözün de sulu, taze bir meyve gibi her dem âb-dâr olacağı da bu ifade ile çağrıştırılmış 

olmaktadır. Aynı zamanda “âb-dâr” bir söz su gibi ferahlatıcı, saf, temiz, pürüzsüz ve akıcıdır (Kaplan, 

2018: 148-149). 

Bâkî nihâl-i ma‘rifetün mîve-i teri  
‘Ârif katında bir gazel-i âbdârdur  (G. 152/7) 

diyen Bâkî, arif kimselerin katında irfani bilginin üst mertebesi olan marifetin taze meyvesinin âb-dâr 
bir gazel olduğunu söylemektedir. Âb-dâr nitelikte bir şiir hem hüner anlamındaki bir marifetin ancak 

ondan ziyade ledünni, içte doğan manayı sezip ifadeye dökecek bir irfanın, böyle bir marifetin taze 

meyvesidir. Ter (taze) meyve ile “âb-dâr”ın birlikte anılmış olması da “âb-dâr” nitelikte bir şiirin de 

sulu bir meyve gibi taze olduğuna bir işarettir. 

 Bâkî, bir başka beytinde ise: 
Bâkî letâfet-i gazel-i âbdâruñı 

Hakkâ budur ki görmedük âb-ı zülâlde  (G. 451/6) 

diyerek adeta bir başkası imiş gibi şair anlatıcıya seslenmekte ve “Ey Bâkî, âb-dâr gazelinin 

güzelliğini/inceliğini doğrusu bu ki saf suda bile görmedik” demektedir. Zülâl için Kâmus-ı Türkî’de: 

“saf ve hâlis ve hoş-güvâr su” (Şemseddin Sâmî, 1989: 686) anlamı yer almaktadır. Burada Bâkî’nin 

şiirinin saf sudan bile daha güzel, daha tatlı olduğu belirtilir. “Âb-dâr” gazelin su gibi saf ve tatlı hatta 
akıcı oluşu da burada düşünülebilir. Ancak şairin âb-dâr gazele “letâfet” niteliğini yakıştırdığını da 

belirtmek gerekir. 

 
Garrâ, Latîf, Dil-keş, A‘lâ, Güzel 

Garrâ kelimesi: “1. Alnında beyaz bir lekesi, akıtması olan (at ve saire). 2. Ak, parlak, güzel, gösterişli. 

3. Âlî, celîl, yüce, nümayişli, şatafatlı.” (Parlatır, 2011: 492) gibi anlamlar taşır. Şiirle ilgili 
kullanıldığında şiirin parlaklığına, güzelliğine, göz alıcılığına vurgu yapan bir sıfat olarak düşünülebilir. 

Bâkî, nevruz zamanında gül bahçesinde hoş sesli kuşun garrâ bir gazel taksim ettiğini belirtir: 

Başladı gülşende mürg-i hoş-nevâ nev-rûzdan  
Şâh-ı gül bezminde taksîm itdi bir garrâ gazel  (G.310/2) 

Burada, yeni gelmiş baharın güzelliğinin verdiği coşku ve sevinçle böyle bir parlak gazelin ortaya çıktığı 

beliritilir. 

Bir başka beytinde ise sevgiliyi methederek en yüksek derecede (a‘lâ) bir gazel söylediğini belirten şair, 

bu gazeli “garrâ”, “latîf”, “dil-keş” ve “güzel” sıfatlarıyla da niteler: 
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Medh eyledüm nigârı bir a‘lâ gazel didüm  
Garrâ latîf ü dil-keş ü gâyet güzel didüm  (Matla‘ 30) 

Bu beyte bakarak Bâkî’nin garrâ, latîf (hoş, güzel), dil-keş (gönül çeken), güzel gibi sıfatlarla 

nitelenebilecek gazeli yüksek seviyede bir gazel olarak gördüğü düşünülebilir. Tezkirelerde nesir 

cümleleri içinde çokça gördüğümüz bu tabirleri Bâkî’nin de sanki bir nesir cümlesi kuruyormuş, bir şiir 
değerlendirmesi yapıyormuş gibi gayet rahat bir tarzda manzum bir metnin içinde söylemesi ayrıca 

dikkat çekicidir. Bu da onun külfetsiz ve pürüzsüz üslubunun bir başka boyuttaki yansımasıdır. 

 
Rengîn 

Kâmus-ı Türkî’de “rengîn kelimesinin anlamları şöyle verilir: “1. Renkli olan, parlak renkli. 2. Güzel, 

latîf, müzeyyen. 3. Musanna‘ ve müzeyyen (ibâre, söz).” (Şemseddin Sâmî, 1989: 672). Burada sanatlı 
ve süslü sözü belirten son anlam, şiirle daha ilgili görünmektedir. Ancak kavramı bugünkü manasıyla 

“renkli, canlı, ilgi çekici” gibi anlamlarda da düşünmek mümkündür.  

Bâkî, hâtem redifli kasidesinin içindeki rengîn gazelini, “hâtem”in (yüzüğün/mührün) altından yapılmış 
bir levhaya yazarak -kasidenin sunulduğu Ali Paşa’nın meclisine bir hediye olarak- ezberlemesini 

istemektedir:  

Tuhfe-i bezmüñ içün bu gazel-i rengîni  
Levh-i zerrîne yazup eylesün ezber hâtem  (K.19/38) 

Burada gazelin rengîn oluşunun; altın levhaya yazılmaya değer oluşu ve meclise bir hediye olarak 

sunulması ile birlikte düşünülünce şiirin süslü ve sanatla işlenmişliğini belirttiği söylenebilir. 

Rengîn tabirinin gazelin sıfatı olduğu diğer iki beyit ise sevgilinin dudağı ile ilişkilidir: 

Bâkıyâ söyle lebi yâdına rengîn gazeli  

Demidür nûş-ı meyüñ mevsimidür eş‘âruñ  (G.276/7) 
 
Leb-i şîrîni vasfında ‘aceb rengîn gazel düşdi  
Okun bu şi‘ri tûtî-i şeker-güftâre eglensün  (G. 353/5) 

Beyitlerde sevgilinin dudağının güzel, süslü, renkli canlı oluşu gibi bu gazellerin de öyle rengîn olduğu 

ima edilir. Ayrıca bir başka bakışla da şiiri rengîn kılan da sevgilinin güzel ve renkli dudağıdır. 

Ter 

Ter, “taze” demek olup şiirin/sözün tazeliğinin onun canlılığı, özgünlüğü ve her zaman yeni söylenmiş 

gibi olması ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bâkî, ter sıfatını Sünbül Kasidesi’ndeki bir beytinde “gazel”i 

nitelerken kullanır: 

Dâne hat jâle nukat nefha-i müşgîn ma‘nâ  
Yazdı levh-i çemene bir gazel-i ter sünbül  (K. 24/30) 

Bâkî baharın habercisi sünbülün çeşitli özellikleriyle yeşillik levhasına taze bir gazel yazdığını belirtir. 
Baharın gelişine ve sünbülün görünmeye başlanmasına dikkat çeken bu beytinde Bâkî, taze açılan, yeni 

yeni görülmeye başlayan ve baharı müjdeleyen sünbülün adeta kendi varlığıyla çimenliğe bir taze gazel 

sunduğunu belirtir. Burada ter (taze) gazel ile baharı haber veren yeni açılmış sünbül birbiriyle 

ilişkilendirilir. Taze gazel, yeni açılmış bir çiçek, bir sünbül gibi gönle hoş kokular yayar ve söze has 

parlaklığıyla da insan ruhunu okşar. 

Dost ve düşman karşısında gazel 

Bâkî, gazel geçen beyitlerinin birinde gazelleriyle dostlarının desteği arasında ilgi kurarken bir beytinde 

hasetçiler karşısında gazelin fonksiyonuna dikkat çeker. 

Bâkî n’ola pervâz-ı bülend itse gazelde  

Bâl ü per aña himmet-i yârân-ı safâdur  (G. 105/7) 
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diyen şair, temiz dostlarının himmeti (manevi desteği, teşviki) ile gazelde yükseklere uçtuğunu belirtir. 

Şair, bu beytiyle; büyük bir gazel şairi olmasında, güzel gazeller söylemesinde dostlarının destek ve 

teşviklerinin önemine dikkat çekmiş ve onlara bir nevi teşekkür etmiştir.  

 Bir başka beytinde ise Bâkî, gazel söylemekten çoktan usandığını ancak gazel söylemeye haset 

edenlere eza vermek amacıyla devam ettiğini belirtir: 

Va’llâhi gazel söylemeden çokdan usanduk  
Maksûd hemân hâside bir pâre ezâdur  (G. 106/6) 

Bâkî, bu beytiyle de güzel gazelleriyle hasetçileri üzdüğüne, amiyane tabirle “düşmanlarını çatalttığına” 

dikkat çeker. 

Bu başlıkta ele alınan ilk beyitte şairin güzel gazeller söylemesinde dostların destek ve teşviğinin 

önemine dikkat çekilirken ikinci beyitte ise gazel söylemenin hasetçiler karşısında şairin itibarını 

korumasına ve haset edenleri zor durumda bırakmasına -biraz da alay ve latife yollu- işaret edilmiştir. 

Gazelle övünmek: Bâkî’nin gazeline dair fahriyeleri 

Bâkî’nin şiiri ve şairliği hususunda fahriyeyi (övünmeyi) seven bir şair olduğu söylenebilir. Özellikle 

mahlas beyitlerinde bunu ustalıkla yapan şairin bu tür övünmeleri şairane bir edada olup asla rahatsız 

edici ve arka planı olmayan bir böbürlenme değildir. Aksine Bâkî, bu tür fahriyelerini kendi şairliğine 
ve üstatlığına yakışır tarzda okuyanda da çoğu kez hoş bir tebessüm bırakacak bir ifadeyle şiirine ekler. 

Bâkî’nin gazellerindeki tefahürü incelemiş olan Mustafa Karadeniz, çalışmasının sonunda: “Kısaca, 

Bâkî‟nin incelediğimiz mahlas beyitlerinde; her sözcük, varlık, şahıs, nesne ve konu, şairliğini ve 
şiirlerini övmek için bir enstrümanlar dizgesi olarak yer almıştır. Ancak bu enstrümanların, övgüsünü 

boşa çıkarmayacak düzeyde bir ustalıkla kullanıldığını da belirtmek gerekir.” (Karadeniz, 2012: 1663) 

diyerek Bâkî’nin iftihar beyitlerinin şairane tefahürünü boşa çıkarmayacak nitelikte olduğuna dikkat 

çeker. 

Bâkî, sevilen bir gazelinin son beytinde sevgilisinin ceylan gözlerinin övücüsü olalı beri Osmanlı 

ülkesindeki şairlerin gazel tarzını -gazelin nasıl söyleneceğini- öğrendiğini söyler: 

Meddâh olalı çeşm-i gazâlâneñe Bâkî 
Öğrendi gazel tarzını Rûmun şu‘arâsı  (G. 508/7) 

Böylece gazelin sevgiliyi ve güzelliğini anlatmakla ilişkisine de dikkat çeken şair, aynı zamanda bu 

tarzda takip edilen örnek bir şair olduğuna vurgu yapmıştır. 

Bu devr içinde benem pâdişâh-ı mülk-i suhan  
Bana sunıldı kasîde bana virildi gazel  (Matla‘ 13)  

beytinde ise kendisinin bu devirde söz ülkesinin padişahı olduğunu belirten şair, kasidenin kendisine 

sunulduğunu, gazelin kendisine verildiğini ifade eder. Şair, “sunuldu” ve “verildi” ifadeleriyle de güzel 

söz söyleme hususunda Allah vergisi şairlik yeteneğinin önemine dikkat çekmiş olur. 

Bir başka beytinde de şair, nazım denizinin reisi olduğunu ve gazel söylemenin inciler saçan tabiatına 

kalmış olduğunu belirtir. 

Re’îs-i bahr-i nazm olduñ bu gün ‘âlemde ey Bâkî  

Gazel dimek senüñ tab‘-ı dür-efşânuñda kalmışdur  (G. 165/5) 

Bâkî, şiirinin dünya meclisini dolaşmasının garip olmayacağını söyler zira onun şiiri sevgi ve vefa 

kadehinin şarabıdır: 

Bâde-i mihr ü vefâ sâgarıdur ey Bâkî  
N’ola devr eyler ise bezm-i cihânı gazelüm  (G. 332/6) 

Şarap nasıl, meclislerde elden ele gezer, meclis ehlinin coşkusunu arttırır ise Bâkî kendi şiirinin de etkili 

ve keyif verici olup şiir meclislerinde dilden dile dolaştığını ve meclis ehlinde bir hoş tat bıraktığını 

kelimelerle ustaca ördüğü bu iki mısraın içinde çağrıştırır. 



84 

 

Âb-dâr yani sulu bir meyve gibi taze, tatlı, orijinal, canlı ve duru, akıcı şiirinin güzelliğinin halis, saf 

suda (zülâl) bile görülmediğini belirten şu beyti, şairin iftiharının yanında saf, halis şiire verdiği değeri 

göstermesi açısından ayrıca kayda değerdir: 

Bâkî letâfet-i gazel-i âbdâruñı 
Hakkâ budur ki görmedük âb-ı zülâlde  (G. 451/6) 

Bâkî, kendi şiirinin beğenilmesini ve etkisini dile getirdiği bir başka beytinde ise sevgilinin güzelliğini 

anlattığı gazellerini güzellerin birbirlerine hediye olarak sunduğunu söyler: 

Vasf-ı cemâl-i yâr ile Bâkî gazellerin  
Biri birine sundı güzeller tuhaf gibi (G. 522/5) 

Tuhaf kelimesini eğer garip anlamı ile düşünecek olursak burada beğenilen bir gariplik, acayiplik, daha 

önce görülmemiş söyleyişte bir güzelliğin kastedildiği düşünülebilir ki bu da şairin yeni ve özgün 

söyleyişe verdiği değeri gösterir. 

Bâkî, sevgilisini öven yüksek derecede bir şiir söylediğini belirttiği bir beytinde bu şiiri garrâ, latîf, dil-

keş ve gayet güzel olmak gibi yüceltici özelliklerle sıfatlandırır: 

Medh eyledüm nigârı bir a‘lâ gazel didüm  
Garrâ latîf ü dil-keş ü gâyet güzel didüm  (Matla‘ 30) 

Bâkî’nin gazeliyle iftihar etmesi hem onun bu şiir tarzının gerçek bir üstadı oluşu ile hem de “gazel”in 

klasik Türk şiiri estetiğinde özel bir yerinin olması ile ilgilidir. İyi bir gazel, şairin yüz akıdır denilebilir. 

Netice ve değerlendirme 

Şiir üzerine düşündüğü ve iyi şiir yazmanın yanında estetik bir şiirin temel unsurları hakkında fikirlere 
sahip olduğu şiirlerinde bu hususları zaman zaman dile getirmesinden anlaşılan Bâkî, klasik Türk 

edebiyatının yaygın ve lirik şiirler için elverişli bir nazım şekli olan gazelle ilgili de divanında bazı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu çalışmada “gazel” kelimesinin geçtiği beyitler üzerinden şairin 

gazelle ilgili düşünce, his ve izlenimlerini ele alınmıştır. İncelenen beyitler ışığında Bâkînin sözü ve 
gazeli kıymetli bir mücevher olarak gördüğü, onun aşkı ve âşık olunan sevgiliyi vasfetmede önemli bir 

şiir tarzı oluşuna dikkat çektiği ve bunu bizzat şiiriyle ortaya koyduğu görülür. Bahar mevsiminde 

meclislerin eğlencesi bir güzel gazel olduğu gibi, bu güzel mevsimin kendisi de başlı başına bir şiir/gazel 
ve oradaki hoş sesli kuşlar da birer gazel okuyucudur. Dolayısıyla Bâkî bu beyitlerinde gazelin adeta 

bahar neşesi gibi iç açıcı bir şiir tarzı olduğuna işaret eder. Bunun yanında gazel; irfani hallerin, manevi 

duyuşların neticesi olan marifetin taze bir meyvesidir. Tezkirelerde de gördüğümüz şiiri niteleyen bazı 

değerlendirme ifadelerini Bâkî’nin gazeli 

nitelemek için kullandığı görülür. Bu beyitler, Bâkî’nin gazele dair estetik ve poetik dikkatlerini daha 

yakından görmemizi sağlar. Güzel şiir söylemede dostların olumlu desteği yanında haset edenlerin de 

onun için bir nevi itici güç olduğuna latife yollu dikkat çeken Bâkî, gazel tarzında üstat bir şair 
olduğunun farkındadır ve bunu da zarif ve yer yer latifeli fahriyeleri ile dile getirmekten kaçınmamıştır. 

Gazel ayrıca ve elbette sevgiliye yani güzele yazılmıştır. Onun bir beytinden hareketle gazelin, güzelliğe 

tutulmuş bir ayna olduğu söylenebilir. 

Bâkî’nin gazel ifadesinin geçtiğini tespit ettiğimiz 21 beytinin 2’si kasidelerinde, 2’si de matlalarında 

yer alırken diğer 17 beytin gazelleri içinde yer alması, şairin gazelle ilgili çoğu sözünü bizzat türün 

içinde söylemiş olması bakımından da ayrıca dikkate değerdir.  

Bu çalışma, Bâkî’nin şiir anlayışının daha berrak görülebilmesi adına onun gazelle ilgili beyitlerine bir 
ayna tutma çabasıdır. Klasik Türk şiiri estetiğinin zengin yönleriyle ortaya konulabilmesi ve bunun canlı 

ve akıcı bir tarzda yapılması bu şiirlerin her çağa hitap eden yönünün görülebilmesi açısından önemlidir. 

Bâkî gibi üstat şairlerin şiir üzerine düşünceleri ve duyuşları mazinin halis şiirini berraklaştıran birer 

ışıktır. O ışık, bugün de o şiirin iklimine gönlünü ve fikrini açanlar için bütün güzelliğiyle parlamaktadır. 
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Öz 

Tüm dünyada online sisteme geçilmesi İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rusça’nın eğitimi ve öğretimine yeni bir 

bakış açısı getirmiştir. Dilbilgisi ve sözlük çalışmaları, ev ödevleri, video ve sesli ders materyalleri buna örnek 

olarak verilebilir. İlk aşamada bazı zorluklar olmasına karşın bu durum Rusça’nın öğretiminde bir engel olarak 

görülmemektedir. Ayrıca uzaktan eğitimde bireysel yaklaşım ve alışkanlıklar büyük bir öneme sahiptir. Online 

eğitim zorluklarının, Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça sözlükler ve aynı zamanda Rusça dilbilgisi ile yapılacak 

uygulamalı çalışmalar yardımıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Rusça'da kullanılan isim, fiil, sıfat, önek ve diğer 

sözcük türlerinin yanı sıra dilbilgisi kategorilerinin sistemli bir şekilde şemalaştırılması ve bu şemaların moodle 

sistemi üzerinden öğrencilere gönderilmesi eğitim materyali açısından özellikle önemlidir. Bu durumda öğrencilerle 

her türlü iletişim olanaklarını etkin bir şekilde kullanmak faydalı olacaktır. Ek materyallerin sağlanması sonuca 

ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Rusça uzaktan eğitim sırasında ezberleme ya da kopyalamaya değil, algılama ve 

yorumlamaya önem verilmektedir. Günümüzde en önemli konu, öğrencileri online sisteme yönlendirme 

meselesidir. İnsanlar sosyal varlıklar olmalarından dolayı etkili online dersler bile yüz yüze derslerin yerini tutamaz. 

Yüz yüze iletişim eksikliğinin öğrenciler arasında motivasyon eksikliğine neden olduğuna inanılmaktadır. Herhangi 

bir öğretmenin temel amacı, yüz yüze ve uzaktan eğitimin tüm türlerini benimsemek olmalıdır. Rus dilini öğretme 

süreci tüm inceliklerin öğrenilmesi ile gerçekleşmeli ve ana dil bilgi seviyesine ulaşmalıdır. 

 
Anahtar kelimeler: Rusça, online eğitim, dilbilgisi, ders materyalleri, öğrenci motivasyonu. 

 

Abstract 

The transition to distance learning around the world has opened up new perspectives in teaching and learning the 

Russian language. Examples include grammar and vocabulary classes, homework assignments, video and audio 

materials, etc. Although initially there were some difficulties, this situation should not be regarded as an obstacle in 

teaching Russian. In addition, individual approaches and skills are of great importance in distance learning and 

training.We consider that for the successful  mastering of educational material in the Russian language, it is 

especially important that nouns, verbs, adjectives, adverbs and other parts of speech, parts of a word, as well as 

grammatical categories of the Russian language are systematically schematized, and actively used during online 

lessons, and would also be sent to students via distance learning systems. Providing additional materials prepared 

by a teacher will facilitate the achievement of the result. In distance learning of the Russian language, attention 

should be paid to perception and interpretation, not memorization or copying. In this case, it will be useful and 

effective with students to use all kinds of communication opportunities. Today, the most pressing issue is the issue 

of directing students to the online system. Since humans are social beings, even effective online lessons cannot 

replace face-to-face lessons. The lack of personal communication among students naturally causes a lack of 

motivation, but with his creative approach to the educational process, the teacher can stimulate students to learn. 

The main goal of any teacher should be to master all kinds of classroom learning and distance learning. The process 

of teaching the Russian language should take place with the study of all the nuances and reach the level of the native 

language. 

 

Keywords: the Russian language, distance learning, grammar, teaching materials, students' motivation 

Yeni koronavirüs tüm dünyaya yayıldı ve Türkiye de bir istisna değil. Bu dönem, sanayinin tüm dallarında 

birçok insan için çok zordu. Buna karşılık, Türk hükümeti vatandaşlarını enfeksiyondan korumak ve 

izolasyon rejiminin neden olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için birçok 

adım attı. Bu, ülkenin koronavirüsle mücadelede lider olmasını sağladı. Üzülerek belirtmek gerekir ki, 

eğitim sektörü de küresel olumsuz akımın gerisinde kalamadı. Bugünlerde koronavirüs salgınının ne zaman 

yenileceği ya da gerileyeceği konusunda kimse kesin bir cevap veremiyor. Bu durum, önümüzdeki yıl da 

online ders vermeye hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor ve bu da biz öğretmenleri çok düşündürüyor.  

Rus dilini öğretme sistemleri, yöntemleri ve ilkeleri gelişen teknolojilerin etkisiyle değişime uğramaktadır. 

Farklı görsel araç çeşitlerinin etkinliği, öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine, ruhsal özelliklerine ve 

zihinsel yeteneklerine bağlıdır. Eğitim materyalleri hazırlarken, asimilasyon kalitesini artırmak için dinamik 

ve statik görsel araçlar kullanılmalıdır. Eğitim becerileri düşük olan öğrenciler, spesifik bir dinamik ve statik 

görsel araç kombinasyonu ile materyali daha iyi özümserler.  
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Dilbilgisi pekiştirilirken 6-7 slayttan daha büyük sunumların hızlı bir şekilde yorgunluğa yol açtığı ve aynı 

zamanda özel efektlerle aşırı yüklü sunumların da algı kalitesini düşürdüğü konusundaki kişisel 

deneyimlerimi paylaşmak isterim. Metodolojik ve metodik olarak doğru bir şekilde yapılandırılmış öğretim, 

modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile bilginin özümsenmesi sürecini değiştirir. Bu durumda 

bilgisayar, öğretmenin bir makineyle tamamen yer değiştirmesi olarak değil, eğitim sürecini optimize eden 

bir araç olarak kullanılır. 

Nesnel nedenlerden dolayı, uzaktan eğitime geçiş için küresel ölçekte ana argüman dünya çapındaki 

COVID-19 salgınıydı. Uzaktan eğitimin özellikleri, dijital ortamın özelliklerine ve dijital ortamdaki 

katılımcıların iletişim alışkanlarına bağlıdır. Bu özelliklere yeterince dikkat edilmemesi, deneyimli bir 

öğretmenin bile tüm katılımcıların kendilerini rahat ve dahil hissedecekleri etkili, ilginç ve gerçekten 

iletişimsel bir online ders vermede başarısız olmasına yol açar. Günümüzde yazılım pazarında, sınırlı 

işlevselliğe sahip ücretsiz ürünlerden geniş özelliklere sahip yazılıma kadar birçok sistem bulunmaktadır. 

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Adobe Connect programını kullanıyoruz. Adobe Connect ile diğer 

programlar arasındaki temel fark, bu sistemin ek yazılım yüklemeden bir tarayıcıda çalışmasıdır, yani bu 

online sistemle çalışmak için herhangi bir program yüklemeye gerek olmamasıdır. Aynı zamanda, sistem, 

çevre donanım birimleriyle, özellikle de bir mikrofon, kamera, hoparlörlerle rahat bir şekilde çalıştığı için 

benzer programlardan farklıdır - tüm bunlar bir tarayıcı aracılığıyla çalışır. Öğrencileri mikrofon ve video 

içeren bir derse bağlamak için öğretmenin sadece onları etkinleştirmesi veya öğrencinin sanal ortamda elini 

kaldırması gerekir. İletişim kurma imkanı sağlayan dış donanım parçaları ve yazılımlar sürekli olarak 

gelişmektedir, bu nedenle gün geçtikçe eğitim sürecinde kullanılabilecek yeni bilgisayar teknolojileri ortaya 

çıkmaktadır. Rusça da dahil olmak üzere bir yabancı dili öğretmenin ana kriteri bugünkü koşullarda 

psikolojik ve pedagojik bir karakter taşımaktadır ve bilgisayarların eğitim amaçlı kullanımı didaktik ilkelere 

uygun olmalıdır. 

Rusça online öğretilirken, eğitim materyallerini düzenleme ve sunma yöntemleri büyük önem taşır. Bunlar 

bilgisayar destekli tasarımının tüm norm ve ilkelerine uygun olmalıdır. Aynı zamanda öğrencilerin bilgiyi 

algılama ve işleme sürecindeki gerçek potansiyellerini hesaba katmak gerekir. Örneğin, bir yandan statik ve 

dinamik görsel araçlar bilginin özümsenmesinin etkinliğini artırırken, diğer yandan özellikle Rusça 

öğrenmeye başlayan öğrenciler arasında aşırı yüklemeyi önlemek için animasyonu dikkatle kullanmanızı 

tavsiye ediyoruz. Dil materyalinin özellikleri hakkında konuşalım. Başlangıç seviyesi fonetik dersinde 

(seviye A1) öğrenciler öncelikle ses, hece, kelime gibi küçük dil birimleriyle çalışırlar. Bu nedenle, bu 

aşama için elektronik kaynaklar geliştirilirken, verilen listeden tek ve çoktan seçmeli soru türleri, hareketli 

öğeler ve klavyeden giriş aktif olarak kullanılır. Sonraki aşamalarda, metinle çalışmanıza izin veren sorular 

çözülür, esas olarak bu metin parçalarının değiştirilmesi veya bir (veya daha fazla) renkle vurgulanmasıdır. 

Bilindiği üzere, bir materyale aşina olduktan sonra herhangi bir dilin dilbilgisi ve kelime dağarcığı çalışması, 

çok sayıda alıştırma yapma sürecinde sürekli tekrarını ve pekiştirilmesini, konuşmada sözcüksel öğelerin 

yetkin kullanım becerisinin oluşumunu, sonunda bu beceriyi otomatizme etmeyi gerektirir. Bu tür 

becerilerin oluşması için en önemli şeylerden biri ödevlerin yapılması konusundaki alternatiflik ve 

değişkenlik ilkesidir. Bu yaklaşımla öğrenciler aynı egzersizi ilgilerini kaybetmeden defalarca yapabilirler. 

Öğretmen, öğrencinin dikkatini korumak için çaba göstermelidir. Dikkat, bir kişinin bilinçli faaliyeti için 

gerekli bir koşuldur ve özellikle eğitim faaliyetinden bahsediyorsak rolü büyüktür. Dikkat, ayrılmaz bir 

şekilde ilgi ile bağlantılıdır, çünkü bu bilinç durumunda duygusal ve entelektüel dürtüler birleşir1 Bir 

yabancı dil öğretme konusunda ana görevlerden biri, öğrencinin dikkatini uyandırmak ve kontrol etmek, 

onu meraklandırmak ve böylece öğrenilen konuya hakim olmasında motivasyonunu artırmaktır.  

Uygulamamızın gösterdiği gibi, metne dayalı Rusça derslerindeki her ödev, öğretmenin bir diyalog 

oluşturmasına, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hitap ederek onlarla münazara yapmasına olanak 

tanır. Eğitim metinlerinin canlı ve doğal bir dille yazılması arzu edilir.  

                                                           
1   Рубинштейн, С.Л. 2006 - Основы общей психологии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / С.Л. Рубинштейн; Сост. авт. коммент. и послесл.: А.В. Брушлинский. - СПб. : Питер. 
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Rus dilini öğretmenin temel ilkeleri, ister sanal bir sınıfta ister normal bir okulda olsun, öğretim biçimine 

bakılmaksızın değişmeden kalmalıdır. İyi bir bilgi seviyesine ulaşmak için çeşitli alıştırmaların önemine 

dikkat çekmek istiyoruz, ancak alıştırmaların online bir ders sırasında uygulanması, yüz yüze bir ders 

sırasında uygulanan benzer alıştırmalardan farklı olacaktır. Online bir ders sırasında öğrencilerle Rusça 

alıştırma çalışmaları üzerine birkaç örnek göstermek istiyoruz. 

Eşzamanlı bir öğretme formatına hakim olan bir öğretmenin zorluklar yaşayabileceği, ancak deneyimli bir 

eğitimcinin bu durumu avantaja dönüştürebileceği dijital öğretmenin bazı yönlerini tanımlamak istiyoruz. 

Online bir dersteki iletişim, yüz yüze bir dersteki iletişimden farklıdır. En zor olanı, öğrencilerle iletişim 

sırasında sözsüz onaylamanın olmamasıdır, eğitimci öğrencilerden baş sallamak şeklindeki fiziksel sinyaller 

alamaz, duyulup duyulmadığı ya da anlaşılıp anlaşılmadığı hususunda öğrencilerle göz teması kuramaz. 

Dersteki tüm katılımcıların görüntülerini yayınlama fırsatı olsaydı zorluklar kısmen ortadan kalkardı, ancak 

pratikte genellikle bir grup dersi sırasında sınırlı sayıda öğrencinin kameralarını açtığı ve gerekçelerinin çok 

farklı olduğu görülür. 

İkinci zorluk, özellikle sözlü iletişime daha çok ağırlık verilmesi ve dijital metin olanaklarının hiç 

kullanılmaması ile ilişkilidir. Bu gibi durumlarda, sunumlar ve diğer eğitici medya materyalleri eksiktir, çok 

miktarda metin kullanılır ve görsel resimler yetersizdir.  

Resimli kelime kartları şeklinde eğitimci tarafından hazırlanan ders diyalogları, animasyonlu dilbilgisi 

grafikleri, kelime kategorilerinin semantik gruplara ayrıldığı kelime bulutu – bu türler sadece revaçta olan 

bileşenler değildir. Bu dijital metinler, eğitim sırasında öğrencinin ilgisini canlı tutmaya, zorlanma düzeyini 

azaltmaya, görsel ek destek oluşturmaya olanak tanır. Online dersin bir diğer önemli avantajı, sözlü bilgi 

kanalında teknik veya iletişim sorunları ortaya çıktığında, yazılı kanalın bir güvenlik ağı görevi 

görebilmesidir. Yani, öğrenci öğretmenin ne dediğini duymadıysa veya anlamadıysa, yazılı kanal mesajın 

sohbette veya beyaz tahtada kopyalanmasını mümkün kılar. 

Öğrencilerin seslerinin olmadığı tek yönlü bir iletişim biçimi olarak online ders başarısızlığa mahkumdur. 

Eğitimcilerin en yaygın şikayeti, etkileşim eksikliğidir, özellikle dersin anlatım formatıdır. Yabancı dil 

öğrenmek söz konusu olduğunda bu sorun daha da önemlidir. Bu nedenle, online dersin gidişatını, 

öğrencilere mümkün olduğunca fazla konuşma süresi sağlayacak şekilde planlamak ve aynı zamanda çeşitli 

nedenlerle sesli olarak bağlanmalarının olanaksız olduğu durumlarda bile derse aktif olarak katılma fırsatı 

sağlamak önemlidir. Online ders programları, öğretmene gerçekten etkili dersler vermesi için geniş fırsatlar 

sunar. Sohbet, dikte ve testler için kullanılabilir; kara tahta üzerindeki çalışmayı simüle etmek için 

etkileşimli bir beyaz tahta öngörülmüştür. Öğrenciler tahtada metni bölümlerine ayırabilir, boşluklara kendi 

cevaplarını yazabilir, vb.Rus dilini öğrenirken, materyale hakim olma başarısı büyük ölçüde anadil 

konuşmacısı ile yapılan çok sayıda iletişim faaliyetine bağlıdır ve çeşitli online iletişim araçları 

kullanılmasına rağmen uzaktan eğitim, belirgin şekilde geleneksel eğitimin yerini tutmamaktadır. Dijital 

ortamda bir öğrencinin ilgisini canlı tutmak zor bir iştir. Öğretmenlerin öğrencilerin dikkatini dağıtan 

faktörleri bulup ortaya çıkarmaları ve bunlara anında reaksiyon vermeleri kolay değildir. Öğrencilerin 

online derslere katılımını artırmanın en iyi yolu, öğrencilerin dersin her aşamasına aktif bir şekilde 

katılmasını hedefleyen gerçekten interaktif dersler oluşturmaktır. Uygulamamızın gösterdiği gibi, eğitimin 

en başında öğrencileri ders sırasındaki davranış kuralları hakkında uyarmak gerekir, örneğin (telefonun 

sesini kısma, akıllı telefondaki bildirimleri ve tarayıcı pencereleri kapatma vb.). 

Herhangi bir insan faaliyetinde başarıya ulaşmanın temeli motivasyondur; motivasyon olmadan Rusçayı iyi 

bir şekilde öğrenmek imkansızdır. Yalnızca okuyarak ve metinleri bir dilden diğer dile çevirerek olumlu 

sonuçlar elde etmek zordur, öğretmen eğitim sürecinde yaratıcı olmalıdır, örneğin modern bilgisayar 

teknolojilerini, görsel materyalleri ve her türlü konuşma etkinliğini kullanmalıdır. 

Uzaktan eğitimde motivasyonu sürdürme ilkesi önemli bir rol oynar. Bir yabancı dilin bağımsız öğreniminin 

makul bir çaba, sabır ve kendi kendini organize etme becerisi gerektirdiği iyi bilinmektedir ve öğretmenin 

forumlar ve sohbetler yoluyla öğrencilere sürekli olarak sağladığı yardım ve desteğe rağmen, iletişimsel 

öğrenme etkinlikleri bağımsız çalışmanın başarısına bağlıdır. 
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Bir yabancı dil öğretmeni, dil öğrenme konusunda motivasyonu sağlamak için eğitim sürecinin organize 

edilmesi, öğrencilerin iletişimsel yeterliliklerinin geliştirilmesi gibi sürekli bir emek, zaman ve dikkat 

gerektiren zor görevlerle karşı karşıyadır. Hepimizin bildiği gibi, iletişimsel yeterlilik konuşma, yazma, 

dinleme ve okuma olmak üzere dört temel dil becerisini içeren konuşma yeterliliğinden oluşmaktadır.  

Dikkatimizi temelini telaffuz, kelime dağarcığı ve dilbilgisi becerilerinin oluşturduğu konuşmaya vermek 

istiyoruz. Derslerimizde öğrencilere hem diyalog hem de monolog öğretiyoruz. Diyalogları öğretirken, 

onların kalıplarına çeşitlilik katıyor, geniş bir yelpaze sunuyoruz. Diyaloglara öğrenciler ikili veya gruplar 

halinde katılıyor, diyaloglar sohbet şeklinde yürütülüyor ve çeşitli konular sahneleniyor; bu da öğrencilerin 

motivasyon düzeyini artırıyor. 

Konuşmayı öğretirken motivasyon problemleri şeklinde zorlukların ortaya çıktığını belirtmek isteriz. 

Öğrenciler, dilbilgisi sorunları yaşadıkları veya gerekli kelime alanlarına sahip olmadıkları için Rusça 

konuşmaktan sık sık utanıyorlar. Bu nedenlerle bazı öğrenciler hata yapmaktan, eleştiri almaktan ve alay 

edilmekten korkmaktadır. Bu tür konuşma aktivitesine iyi bir şekilde hakim olma yeteneği, interaktif 

öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülen gerçek durumların dramatize edilmesi ile sağlanır. 

Diyalog öğretme uygulamamızın gösterdiği gibi, öğrenciler yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlarla buluşmak 

ve onlarla farklı konularda telefon konuşmaları yapmak ve seyahat etmek gibi bireysel ve grup görevleriyle 

daha çok ilgilenirler. Öğrencilerin zevkle ve büyük bir hevesle bu tür görevleri yerine getirdiklerini 

belirtmek isteriz, çünkü öğrenciler için motivasyon kaynağı olan bu tür görevler bağımsız bir yaklaşım, 

bağımsız karar verme ve yaratıcılık gerektirir.  

Yukarıda bahsedilen konulardan küresel salgının zor zamanlarında her öğretmenin eğitim sürecine dikkatli 

ve yaratıcı bir şekilde yaklaşması gerektiği sonucuna varabiliriz. Eğitim, hem Rus dilini tüm incelikleriyle 

öğretmek hem de öğrencileri motivasyonlarını sağlamak için mutlaka bir dizi araç içermelidir. 

Uzaktan eğitim, sağlandığı teknik kaynaklara ve araçlara büyük ölçüde bağlı olduğundan, teknik açıdan 

dezavantajları vardır. Öğrenme sürecini önemli ölçüde etkileyebilmek için, tüm bu araçlar güncel, güvenilir 

ve kullanım açısından kolay olmalıdır. BT okuryazarlığının az olması, ders materyallerine erişmeye çalışan 

öğrencilerin önünde büyük bir engel olabilir. Online bir ortamda hem öğrencileri hem de teknik araçları 

yönetmenin zor olması nedeniyle grup çalışması, uzaktan öğretimin zor bir yönü olabilir. 

Ayrıca, online dersleri kaydetme teknolojinin kullanılması öğrencilerin materyalin gerisine düşmesine 

neden olabilir. Deneyimlerimizin de gösterdiği gibi, tüm öğrenciler online ders kayıtlarını izlemiyor, ayrıca 

öğrenciler ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın, ders kayıtlarını izlemedikleri sınavlardaki cevaplardan 

hemen fark ediliyor ve elbette bu öğrencilerin başarı durumuna da yansıyor. Uzaktan eğitimde bir diğer 

önemli sorun, ağ altyapısına erişimdir. Günümüzde internet daha yaygın bir hale gelse ve dijital uçurum 

gittikçe daralsa da, tüm öğrencilerin internete her yerde ve kapsamlı erişimi yoktur. Dünya çapında COVID-

19 salgınının başlamasıyla Türk üniversiteleri bu sorunu çözmek için hızlı bir şekilde iyi Wi-Fi bağlantıları 

kurdu. 

Rusça'yı yabancı dil olarak öğretmede ilk aşamada Türk eğitim çevresinde ve Rusça'yı yabancı dil olarak 

öğrenme alanlarında hala tam yaygınlaşmamış ama kendi avantajları da olan karma eğitim de uygulamaya 

dahil edilebilir. Kuşkusuz, karma eğitim online derslerden daha etkilidir, haliyle daha iyi öğrenci 

performansı sağlayabilir. Dijital eğitim ve birebir kişisel iletişim kombinasyonunu kullanarak, öğrencilerin 

bir kısmı yeni konseptlerle bağımsız şekilde çalışabilir ve bu da bireysel ilgi ve geçmiş konuda anlaşılmayan 

nüansların açıklanmasına ihtiyaç duyan öğrencilerin diğer kısmına iletişim ve destek konusunda 

öğretmenlere zaman yaratabilir.  

Modern pedagojide karma eğitimin bir yenilik olmadığını, uzaktan eğitim temelinden oluştuğunu belirtmek 

istiyoruz. Bu yöntemin kurucuları,2 ileride eğitimin genel olarak karma olacağından, yani uzaktan eğitim ve 

tam zamanlı eğitimin birleşeceğinden ve karma eğitimin özel statüsünü kaybedeceğinden ve bu terimin 

ortadan kalkacağından eminler. Her durumda, bizim görüşümüze göre, karma eğitim uzaktan eğitiminden 

tamamen daha iyidir ve hem uzaktan eğitim hem de geleneksel eğitimin tüm avantajlarına sahiptir.  
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Küresel eğitim alanında günümüzde bir yabancı dilin, özellikle de yabancı dil olarak Rusça’nın uzaktan 

eğitimi, eğitim faaliyetlerinde uygulama aşamasındadır. Yakın zamana kadar uzaktan eğitim deneysel bir 

statü taşıyordu. Bu, büyük ölçüde, eğitim sürecinde bilişim teknolojilerini kullanma konusundaki deneyim 

eksikliğinden kaynaklanıyordu. Rusça öğretmenleri belirli avantajları görmüyordu ve sınıfta çalışmanın 

özellikle eğitimin ilk aşamalarında daha çok şey kazandıracağına sezgisel olarak inanıyorlardı. Ve şimdi 

öğretmenler, öğrencilerin henüz aşina olmadıkları dil materyalleri ile çalışmada deneyime sahip 

olmadıkları, sürekli zorluklarla karşılaştıkları ve bir öğretmenin sürekli yardımına ihtiyaç duydukları bu 

dönemde, etkili bağımsız eğitim etkinlikleri düzenlemenin son derece zor olduğunu anlıyorlar. 

Öğretmenleri, öğretim uygulamasına bağımsız çalışmanın modern eğitim araçlarını dahil etme ihtiyacı 

konusunda ikna etmek için çok ciddi argümanlara ihtiyaç vardır.  

Bu tür argümanlar, teorik olarak temellenmiş bir uzaktan eğitim teknolojisi geliştirerek ve bağımsız 

öğrenme etkinliklerini öğretmek için karma modeller inşa ederek yapılabilir. Bundan başka, yenilikçi e-

öğrenme ve öğretim araçları oluşturmak için pratik adımlara ihtiyaç vardır. Eğitim sisteminde Rus dilini 

(A1-B1) öğretmenin ilk aşamasında teknolojilerin geliştirilmesi, didaktik ve metodolojik malzemelerle 

çalışmayı sağlamak çok günceldir. Uzaktan eğitim bir zorunluluk olarak hayatımıza girmiştir ve derse 

hazırlık ve uygulama sırasında öğretmen ve öğrencilerin eylemleri için etkili bir algoritma, her iki tarafın 

da gösterdiği çabalar eğitim sırasında önemli başarılar sağlayabilir

                                                           
Graham, C. 2006. Blended Learning System: Definitions, Current Trends and Future Directions. In C.J. Bonk and C.R. Graham (Eds.), The 

Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco, CA, Preifer. 
Bonk, C.J. 2006. Blended Learning System: Definitions, Current Trends and Future Directions. In C.J. Bonk and C.R. Graham (Eds.), The Handbook 

of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco, CA, Preifer. 
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Abstract 
Having been emerged in the mid - ‘20s, epic theatre was an eminent genre, demonstrating the social, political 

and economic facts in its time. As the founder of this genre, Bertolt Brecht aspired to project the real situation 

of life after the World War II; hence he opposed to utilize the classic features of illusionistic theatre and created 

a new genre for his own. In this new genre, he developed new techniques so as to prevent the audience from 

identifying themselves with the characters on the stage, which is generally called as the “alienation effect”, or 

Verfremdungseffekt. In order to alienate the audience, he utilised the elements such as the lights, exotic setting, 

satire, irony, and a different style of acting. His play The Caucasian Chalk Circle is regarded as one of the 

eminent examples of the epic theatre, embodying the basic principles of the genre. His technique influenced 

many playwrights worldwide, such as Haldun Taner who blended Brecht’s elements in epic theatre with the 

Turkish theatrical sources. Taner laid the foundation of epic theatre in Turkey by his play The Ballad of Ali of 

Keshan in 1964. Therefore, it can be stated that there are similarities in both playwrights’ works. This paper 

aims to convey a comparative analysis on Bertolt Brecht’s The Caucasian Chalk Circle and Haldun Taner’s 

The Ballad of Ali of Keshan. 

 

Keywords: Epic theatre, Turkish theatre, alienation effect, comparative literature. 

 

Epik tiyatro ve yabancılaştırma efekti: Bertolt Brecht’in Kafkas Tebeşir Dairesi ve 

Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı üzerine karşılaştırmalı bir çalışma 

Öz 

1920’li yılların ortalarında ortaya çıkan epik tiyatro, döneminin sosyal, politik ve ekonomik gerçekliklerini 

yansıtan önemli bir türdü. Bu türün yaratıcısı olarak Bertolt Brecht II. Dünya Savaşı’ndan sonra hayatın 

gerçekliklerini yansıtmayı amaçlamış, bu sebeple illüzyonist tiyatronun klasik ögelerinin kullanımına karşı 

çıkmış ve kendisine yeni bir edebi tür yaratmıştır. “Yabancılaştırma efekti”, ya da Verfremdungseffekt olarak 

adlandırılan bu yeni edebi türde izleyicinin kendisini sahnedeki karakterler ile özdeşleştirmesini önlemek adına 

birtakım yeni teknikler geliştirmiştir. İzleyiciyi yabancılaştırmak için ışıklar, egzotik zaman ve mekân, hiciv, 

ironi ve farklı bir tür oyunculuk gibi elementler kullanmıştır. Türünün temel prensiplerini içinde bulunduran 

Brecht’in eseri Kafkas Tebeşir Dairesi epik tiyatronun önemli örneklerinden biri olarak görülmektedir. 

Brecht’in tekniği Türk tiyatrosunu onun epik tiyatro elementleriyle harmanlamış olan Haldun Taner gibi dünya 

çapında birçok oyun yazarını etkisi altına almıştır. Taner, 1964 yılında oyunu Keşanlı Ali Destanı ile epik 

tiyatronun temellerini Türkiye’de atmıştır. Bu sebeple, her iki oyun yazarının eserlerinde bazı benzerliklerin 

olduğu söylenebilir. Bu makale Bertolt Brecht’in Kafkas Tebeşir Dairesi ile Haldun Taner’in Keşanlı Ali 

Destanı eserlerinde karşılaştırmalı bir inceleme yürütmeyi amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Epik tiyatro; Türk tiyatrosu; yabancılaştırma efekti; karşılaştırmalı edebiyat. 

 

1. Introduction 

Epic theatre, defined as “a highly politicized, Marxist-oriented form of theatre developed in Germany 

in the early part of the 20th century” (Oxford Online Dictionary) was the genre created for the necessity 

of demonstration of its time’s social, political and economic issues. Bertolt Brecht, the founder of epic 

theatre, strictly opposed the elements of commonly utilized illusionistic theatre and instead he applied 

some new techniques so as to force his spectators think critically about the issues of their time, which 

creates the “alienation effect”, or “the V-effect” on them. The elements such as folk elements, function 

of the singer and the chorus, an unusual setting, usage of satire or irony, and also a style of acting in 

which the performers exaggeratedly represent their characters’ social or economic background are some 

of the elements used in the epic theatre. Haldun Taner is a playwright followed the principles of the epic 

theatre in his plays, and he also utilised the Turkish theatrical sources in his plays written in the epic 

form. For that reason, there are some points holding some similarities between Bertolt Brecht’s The 

Caucasian Chalk Circle and Haldun Taner’s The Ballad of Ali of Keshan. 

mailto:fsanemsen@stu.aydin.edu.tr
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2. A historical overview of Brecht and Taner’s Time: emergence of epic theatre and the 

alienation effect in Germany and Turkey 

At the end of the 19th
 century, after Germany turned its agriculture-based economy into machine-based 

production with the effect of industrialisation period, a new social class called proletariats had to live 

under poor living conditions. As a result of the excessive production and insufficient demand on the 

products, the prices were sharply decreased, some factories were closed because of the profit loss and 

some institutions had to dismiss their workers. Germany in the era of Wilhelm II followed an 

expansionist policy in order to hold a powerful ruling. However, after the defeat in the World War I, the 

economy collapsed, which affected the individuals negatively. A number of people from the public and 

the army blamed the politicians for this catastrophe, which increased the interest in communism. After 

the oppressive and bloody reactions on the actions of Communist Party of Germany, the distance 

between the left and right was extremely sharpened. Hence, the writers and playwrights intended to 

demonstrate these social and political conflicts in their works. 

As a reviewer in 1920s, Bertolt Brecht moved to Berlin to be a playwright. His ideas on theatre were 

highly influenced by the situation of the economic and politic sphere of his time. Under the influence of 

the mentioned changes in that era, Brecht’s ideas towards the old theatres started to change and he 

emphasized that the old theatre no longer had a face (as cited in Hecht, 53). He wanted to discuss the 

problems in the plays not regarding the plays’ own time but according to his own time.  

Although Brecht is known as the pioneer of epic theatre, the term was initially used by Erwin Piscator. 

However, the epic theatres of these two playwrights differed in their writers’ purposes of using this 

theatre. Piscator was labelled as a Communist propagandiser since he desired to transform his theatre 

into a meeting hall in which his public demonstrations suit for his political goals (Bly, 1980, p. 129). 

Brecht’s primary aim was not to solely give political messages on the stage; he rather aspired to both 

entertain the viewer and also to lead them to think critically. The purpose of Brecht’s epic theatre can 

be explained by Alter’s definition of this theatre; its target is “... to develop the political awareness of 

the audience, to teach while entertaining, and to force the spectators to draw concrete (and preferable 

revolutionary) conclusions from the issues presented on the stage” (1964, p. 60).  He aimed to dismiss 

the principles of Aristotelian tragedy and illusionistic theatre, in which the spectator is aimed to purge 

the feelings such as fear or love by identifying themselves with the actions or the characters in the play. 

In Turkey, the period between 1950 and 1960 is a milestone in terms of the acceleration of urbanization 

(Batmaz & Erdem, 2016, p. 204). The increase of mechanization between these decades is the starting 

point in terms of migration from villages to cities. Batmaz and Erdem state that while the regulations 

including mechanization, modernization, and tax breaks are the forcing factors for the immigration from 

villages to cities, the regulations in trade and partly in service industry are some of  the reasons appealed 

the migration from the country to town in Turkey (Batmaz & Erdem, 2016, p. 208). In this point of view, 

it can be emphasized that these changes led the manpower to lose its importance that it used to have and 

dragged a great number of individuals to unemployment who lived off by working in fields. Being in 

the search for a job, these people migrated in the hope of benefiting the job opportunities provided by 

the city. Furthermore, the people migrated from the country to town at that time mostly took physical 

jobs, such as cleaning or working in factories; the working area that became more available after the 

mentioned changes. Having not an adequate income, these people had to build shanty houses for 

themselves, and endeavoured to preserve their customs in these neighbourhoods.  

Under the effect of such a period with many alterations in social and economic life in Turkey, it was 

almost inevitable for Taner to write out the social and political atmosphere of Turkey in the 60s. He had 

studied Political Science and Economy in Heidelberg University in Germany at that time and studied 

German Literature in İstanbul University later on, which presumably urged him to reflect the political 

and social issues of his time. When he is asked in an interview why he wrote his play The Ballad of Ali 

of Keshan in the form of an epic play, he indicates that “I did not set out to write an epic play. The theme 

and the story of the play carried me in that direction” (1970, p. XXV). Masterfully handling the 

economic and social challenges of his era, Taner utilized the alienation effect similarly to Brecht in his 

work The Ballad of Ali of Keshan and he also aimed to blend this new genre with some Turkish theatrical 

sources.  
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3. Synopsis of Haldun Taner’s The Ballad of Ali of Keshan 

Taner’s play The Ballad of Ali Of Keshan consists of two parts and fourteen acts and is considered as 

one of the first works of epic theatre in Turkey. In the prologue, the characters firstly introduce 

themselves. They live in a neighbourhood called Sineklidağ, in which the residents do not live in good 

condition which is mostly emphasized throughout the play. Ali, murdering his lover Zilha’s uncle out 

of love, now has a legendary fame in Sineklidağ. He is released from prison after a few years, and a 

group of people gathers to welcome him. After his arrival, Ali declares his candidateship of the position 

of mukhtar. Being a mukhtar, he aspires to be an ideal executive, however, his way of distribution of 

tasks is rather paradoxical and satirical. The assigned people on management, judgements etc. are chosen 

from unqualified people, creating an unreliable management system on Sineklidağ. His way of 

managing is also excessively authoritative and menacing; he threats people when they seem to be 

unwilling to abide by his illogical rules. The contractor İhya Onaran emerges to ask for some workers 

for his project, and also gets some for a rather cheap price.  

Ali has a secret that he has kept for a long time; he is not the person who murdered Zilha’s uncle, it is 

Cafer. He talks to Zilla in order to confess the reality, however she states that she will not marry him 

unless he confesses publicly, which Ali cannot do so as not to risk of losing his power. One day, İhya 

Onaran’s family and a neurology professor pays a visit to Şerif’s toilets. The little girl Filiz likes Zilha 

who has helped her with her buttons, and her father Bülent faints out of shock, as it was revealed later 

in the play that Zilha is almost identical to his runaway wife Nevvare. Zilha leaves with Onaran family. 

A while later, she visits the neighbourhood dressed extravagantly accompanied by a dog called Şamama 

and despises the other people. In Zilha’s wedding night, Bülent’s former wife Nevvare comes back home 

and Zilha runs away after finding out the truth. However, Ali is also coming for getting revenge of Zilha 

and abducts Nevvare, thinking that she is Zilha. He releases Nevvare after he finds out the truth and then 

gets closer to Zilha. Cafer shows up suddenly and asks him to come out and confess the fact that he was 

the one who murdered Zilha’s uncle. He goes out regardless of Zilha’s begging and murders Cafer. As 

a result, he makes the legend true and the policemen arrest him.  

4. Synopsis of Bertolt Brecht’s The Caucasian Chalk Circle 

As one of the milestones of the epic theatre, Brecht’s play consists of a prologue and 5 acts and based 

on a Chinese legend. In the prologue, the play takes place in a Caucasian village which still could not 

get over the effects of the World War II. The villagers and the people from Luxembourg discuss how to 

utilize the land evacuated by the Galinsk kolkhoz whether for farming or leaving the place for the 

villagers. In the end, the Singer offers the villagers to act out a play called The Caucasian Chalk Circle 

by wearing masks. 

In the first act called The Noble Child, the audience is introduced to the Governor’s Wife Natella 

Abashwili who lives an extravagant life, as arrogant and careless as to think of nobody but her own. A 

rebellion starts while the Governor Georgi, his wife Natella and his son Michael are in the church. The 

Governor is taken and then beheaded immediately by the opposing group. Having been promised by 

Simon Shashava for getting married after war, the kitchen Maid Grusha takes the baby forgotten by 

Governor’s Wife. In the act two called The Flight into The Northern Mountains, Grusha takes the baby 

up to the mountains and endeavours to survive together. When she can no longer take care of him, she 

leaves him at the door of a peasant, who gives her away when the soldiers are looking for the baby. She 

wounds the corporal and runs away with the baby. In the act three called In The Northern Mountains, 

she stays with her brother Lavrenti and his wife is not pleased about her stopover. As an uxorious 

therefore ineffective husband, he sends Grusha to a woman whom he bribed so she can marry that 

woman’s old and moribund son Jossup, the man who stops playing ill after finding out that the war is 

now over. Years after years, Simon comes back only to witness that Grusha is married now, and then 

Michael is taken by the soldiers. In the act four called The Story of the Judge, Azdak is chosen as the 

judge of the district. In the final act The Chalk Circle, the former Governor’s Wife sues Grusha of 

stealing her own son Michael. Grusha tells the judge the hardships that she has been through to keep 

Michael safe and alive. In order to find a solution, Azdak draws a circle and tells Grusha and Natella to 

pull Michael from the centre of the circle. Grusha cannot pull him for the fear of hurting him, therefore 
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Azdak gives the boy to Grusha and accidentally divorces her too, which is going to enable Grusha to 

marry Simon later. 

5. A comparative viewpoint on Brecht’s The Caucasian Chalk Circle and Taner’s The Ballad of 

Ali of Keshan 

In his newly established epic theatre, Brecht included a prologue to the plays in order to initially lead 

the audience to the fact that they are about to view only a play. In the prologue, the conflict between the 

delegates and the villagers is the base story in which the main story of Grusha is also played on the later 

scenes by the performers acting as villagers. By doing so, Brecht vividly demonstrates the fact that the 

viewer is watching only a play acted by performers. At the end of the prologue, when the singer arrives 

after the discussion between the two sides, he states that: “This time it is going to be a play with songs. 

Almost all the kolkhoz is going to watch it. We have also brought the old masks along with us” (Brecht, 

1966, p. 11), which directs the viewer to the fact that the main story is going to be far away from reality, 

hence the audience should not overlook the unreality of the story of Grusha.  

 

In Taner’s play, an introductory part is also included. Some of the characters enter the stage and briefly 

introduce themselves in a playful manner before the play starts.  

 

 “NURİ - My name is Nuri. 

 Or Ciggy-Butt in the vernacular. 

 I’m from Keshan – 

 The same as Ali.” (Taner, 1966, p. 2)  
  

The fact that these characters are solely the inauthentic elements in the play is intentionally demonstrated 

by Taner through the introductory lines uttered by the characters; hence the spectator must comprehend 

this concept of unreality before the main story takes place on the scene. 

 

Brecht and Taner also included a moral lesson at the end of their plays. By doing so, they intended to 

prevent the audience from going back to their lives and they forced them to think critically on the issues 

such as politics, money or ethics. At the end of his play, Taner’s Moral of the Story shifts the ideas of 

its middle-class audience to the social facts.  
   

“ŞERİF – We’re ignorant, we’ll gulp it down; 

  Our brains are a small tennis ball. 

  But you are learned men and women— 

  ...  

  Dive into it and you will find it! 

  Scratch it and you will catch it! 

  Am I not right? Is it not it? 

  Why the silence? Why don’t you speak?” (Taner, 1970, p. 111) 

 

It is evident that the chorus encourages the spectator to think by emphasizing their difference between 

them in terms of social status in a satiric manner, so as to not to permit them leaving the auditorium 

without an endeavour of a critical perspective on their minds. Brecht’s play’s end also has the similar 

characteristics in terms of conveying a social message intended to be well-understood by the audience. 

This time, the singer forwards the moral of the play at the end of the last act. 

   
“SINGER – But you, you who have listened to the Story of the Chalk Circle, 

  Take note what men of old concluded: 

  That what there is shall go to those who are good for it, 

  Children to the motherly, that they prosper. 

  Carts to good drivers, that they be driven well  

  The valley to the waterers, that it yield fruit” (Brecht, 1966, p. 128). 

The play ends positively, punishing the guilty and rewarding the innocent. Nevertheless, Brecht does 

not let the viewers stop thinking critically, he forcefully imposes the social message that he wanted to 

transmit in the moral lesson uttered by the singer, and he also reminds them that it was solely a story. 
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He indicates that although you are given what you desired excessively or unfairly, you cannot keep it 

well without deserving it and you might even lose it; hence he invites his spectator to think critically 

about the morals of their time.  

 Utilization of songs and chorus is another technique in the epic theatre. Music and the songs must enable 

the viewer to think instead of accompanying the action. Since the play consists of songs, the viewers 

think this cannot be the real life, they come across with a prior knowledge and commentaries about the 

play while looking at the lyrics (Çelik, 2010, p. 123). For instance, in the first act of The Ballad of Ali 

of Keshan, with the instruction of Haldun Taner, Hidayet enters the stage with illustrated texts and songs 

printed on a paper, sings with a flat tone, and hands out the text to a few of the audience (Taner, 1970, 

p. 1). In Brecht’s play, the singer and the chorus interrupt the flow of the play by informative verses, 

give commentaries about the characters’ actions, preventing the identification of the viewer with the 

play. In the part The Flight into The Northern Mountains, the singer and the chorus interact with each 

other about Grusha’s feelings after she cheerfully leaves the baby to a peasant family’s house. The 

chorus speaks on Grusha’s behalf. 

  “SINGER – Why so cheerful, making for home? 

  CHORUS – Because the child has won new parents with a laugh,  

  Because I’m rid of the little one, I’m cheerful. 

  SINGER – And why so sad? 

  CHORUS – Because I’m single and free, I’m sad  

  Like someone who’s been robbed  

  Someone who’s newly poor” (Brecht, 1966, p. 52-53). 

Alter emphasizes that some devices such as songs interrupt the flow of the scene in order to disrupt the 

dramatic effect on the audience; hence they feel in and out of the action in the play (1960, p. 62-63). 

The singer or the chorus accomplishes this effect with a topic irrelevant to the plotline, stepping in the 

dramatic, romantic or violent action taking place on the scene. In the last scene of Taner’s play when 

Ali of Keshan murders Cafer, the chorus enters. 

  “CHORUS – O Ali, dear Ali, our papa Ali, 

  ...  

  Handsome, fearless, audacious, 

  Divine, kingly, an’ gracious, 

  Enemies called him ferocious. 

  ...  

  Cream-coloured shirt he’d wear; 

  Pistol ready he’d bear” (Taner, 1970, p. 108).  

Taner aims to break the sad atmosphere by using the chorus to inhibit the audience from being affected 

by this dramatic event. Thus, the audiences do not associate themselves emotionally with the play. 

Brecht’s Song of the Child sang by Grusha in the play can be demonstrated as another example intending 

the same purpose. 

  “GRUSHA – Your father is a bandit 

  A harlot the mother who bore you. 

  Yet honorable men 

  Shall kneel down before you. 

  Food to the baby horses 

  The tiger’s son will take. 

  The mothers will get milk 

  From the son of the snake” (Brecht, 1966, p. 61).  

In this part of the play, the Ironshirt cannot take the baby back from Grusha after a long chasing period. 

Grusha’s song disperses the tense atmosphere in which she praises Michael in terms of his nobility, 

distancing the audience from the tension.  

Another function of the singer in Brecht’s play is to inform and direct the characters in an action by 

involving in the flow of the play. Grusha is occasionally directed by the singer with the instructions 

given by him: 

  “SINGER – As she was standing between courtyard and gate, 
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  She heard or she thought she heard a low voice calling. 

  The child called to her. 

  ...  

  “Woman,” it said, “help me.” 

  ... 

  (She walks a few steps toward the CHILD and bends over it.) 

  ...  

  And she rose, and bent down and, sighing, took the child 

  And carried it away. 

  (She does what the singer says as he describes it.) 

  As if it was stolen goods, she picked it up. 

  As if she was a thief she crept away” (Brecht, 1966, p. 45-46) 

By doing so, Brecht displays the fact to his viewers that the characters are solely the elements in the 

play deprived of a will power of their own. Therefore, it can be stated that the singers’ leader-like 

behaviour is given by Brecht so as to keep the distance between the action or the characters and the 

spectator. 

In terms of the setting in the epic theatre, both Brecht and Taner’s works possess similar characteristics. 

Alter states that Brecht’s play takes place in “a half-imaginary, exotic setting”, since Georgia as a 

Russian province at that time is indeed a legendary place for the Western audience; it is supernatural in 

some ways and it “tells a tale specifically designed to yield a lesson” (1964, p. 61). The setting in which 

the getaway of Grusha is witnessed through the mountains of Georgia detains the spectators putting 

themselves in the character, making it easier for the play to achieve its primary purpose. 

At first glance, the setting of Taner’s play is not as unfamiliar as the one used by Brecht. However, 

Sineklidağ as a shantytown is depicted by its inhabitants in this way; 

  “CHORUS – The Shantytown is above, 

  Metropolis and the sea; 

  As far above and beyond 

  As flea is from honeybee” (Taner, 1970, p. 5) 

Sineklidağ is located in a big city, but the place is considerably different and distanced from the city in 

terms of its socio-economic characteristics. As Gariper asserts, the residents of Sineklidağ initiated a 

new lifestyle which is farther from the country but closer to the city in terms of its location, but farther 

from the city and closer to the country in terms of its culture (Gariper, 2005, p. 100). Within this context, 

though Sineklidağ is not quite far from the spectator, the struggle of its residents is quite unfamiliar to 

them and the social message that Taner aimed to convey effectively attracts the attention due to the 

socio-economic deformity in Sineklidağ. 

In the epic theatre, folk elements from the relevant cultures are also utilised, so as to be comprehensible 

in terms of the message targeted to be conveyed. Maria Shevtsova states that “Brecht uses it [Epic theatre 

elements] in conjunction with folktale elements from the European tradition (quests, journeys, obstacles 

that must be surmounted, chance events that prove to have been there by design, ‘magical’ solutions, 

and other folk-tale qualities permeating the play)” (161). Grusha’s journey on the mountain, the 

hardships that she had to endure and challenge, and also the judge Azdak’s fair and also quite unexpected 

treatment upon the dispute between Grusha and the governor’s wife can be evaluated as folk elements 

according to Shevtsova’s statement. Yavuz Pekman states that in the Turkish theatre, the character 

presents some types of people in terms of their way of speaking, clothing and behaving. In addition to 

this, the reality is not experienced but its explanation is observed by the viewers. What is important to 

the viewer is the words told by the performer behind the character to the others and the hilarious conflicts 

that the performer puts them into (Pekman, 2012, p. 25-26). Similar to Pekman’s expression, as 

mentioned earlier, Taner’s characters enter the stage by playfully introducing themselves. However, 

their style of self-introduction is rather symbolic since they represent their social class, mimicking and 

acting in that way.  

  “HİDAYET- My name is Hidayet. 

  Birthplace: Fly mountain. 

  Education: third grade 
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  Occupation: peddler 

  Of candy, of chocolate and gum 

  I sell The Ballad of Ali of Keshan” (Taner, 1970, p. 3) 

The singer can also be regarded as an element of traditional folk poetry used by Brecht, who mostly 

interacts with the audience and directs the play. In Turkish theatre, the traditional folk play called middle 

plays or “orta oyunu” is the kind of a play interacting with the audience which holds a similar feature 

with the epic theatre, especially the Hacivat – Karagöz shadow plays. These kinds of plays in Turkish 

literature also utilise irony and satire, pointing at the political problems of their time, which can be 

regarded as a play having the same concern on conducting the political or social issues of their time to 

the audience.  

Alter emphasizes that “The feeling of unreality is first created not only by the prologue ... but especially 

by the way in which that prologue introduces The Caucasian Chalk Circle proper as merely a play within 

a play” (Alter, 1964, p. 61). In Brecht’s play, the musicians are on the stage and the same performers 

are used from the prologue, since they were told by the singer to perform the Chinese legend. All these 

instances direct us to the fact that the play can be considered as a play within a play, the technique 

intentionally utilised by the playwright to demonstrate the fact that we are watching only a play.  

In the epic theatre, as mentioned earlier, irony, satire and exaggeration are used so as to convey a political 

message. For this reason, the gestures and the traits of the both plays’ characters are excessively 

exaggerated hence unrealistic at the same time. For instance, the governor’s wife concerns only for her 

clothes and forgets her baby in almost a deadly situation (Brecht, 1966, p. 43). Similarly, Ali of Keshan 

has a threatening behaviour while administrating Sineklidağ. When he wants his program that he 

designed to be approved by voting, he calls on a threatening violence.  

 “ALİ - All those who give unqualified support to this program raise right their hands! (Almost everyone 

 raises his hands except a few in the back row.)    

 Maybe you didn’t hear me very well. (He fires a shot into the air.)  

 All those who say aye! (Everybody raises his hand.)  

 Those who say nay! (He fires a shot. Nobody raises his hands.)” (Taner, 1970, p. 39). 

Such behaviours obviously cannot happen in real life, thus the playwrights Taner and Brecht 

successfully utilise unrealistic events or traits in order to alienate hence force the audience to think of 

their social or political sphere of their time. 

6. Conclusion 

Brecht’s play was banned in the U.S.A. at that time, since the prologue reflected the political relationship 

between Crimea and Russia. However, the playwrights such as Brecht and Taner as triggered by the 

social chaos of their time did not hesitate to demonstrate or utilise the social and political problems of 

their time despite such kind of obstacles. They targeted on not only to entertain the audience, but also 

to create a critical notion on their viewers’ mind. In order to do so, alienation effect is utilised in the new 

genre called epic theatre developed by Bertolt Brecht, in which the elements such as the folk elements, 

exotic settings, irony or satire are framed in the technique of play within a play.  Haldun Taner’s play 

The Ballad of Ali of Keshan is the example of the first epic theatre in Turkey, enlightening the same 

issues took place in Turkey, and Taner also utilises the same technique of Brecht, consequently holding 

some similarities with the former. While Brecht’s play utilizes European folk elements such as the 

obstacles needed to be challenged in a journey or a quest, Taner uses Turkish theatrical traditions such 

as interacting with the spectator in a playful behaviour similar to middle-plays. Both plays actively 

include the chorus and Brecht includes a singer to his play, both of which functions as an interrupting 

element to the flow of the scene, preventing the audience from identifying themselves with the action 

or the characters on the stage. The technique “play within a play” is utilized by both playwrights in terms 

of the reusage of the same performers in different roles, and they also appoint exaggerated features to 

his characters so as to successfully demonstrate the differences based upon the class difference. While 

Brecht’s setting is not familiar to his spectators, Taner opts for a setting in which his viewers realize the 

reality of the social changes in their time. Thanks to these playwrights’ perspective, the viewers shift 

themselves to criticize the social or political issues of their time instead of merely enjoying a play. 
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Öz 

Sanat, insanın kendisini ve çevresini bir çeşit anlamlandırma yolu olmakla birlikte sanatın özü olan yaratıcılık 

fikri de insanın Tanrı’ya öykünmesi onu taklit etmesidir. Bu sebeple işitsel, görsel ve dramatik sanatlar 

vasıtasıyla insan, içinde beliren ilhamı ortaya koyar. Bu ilham, bazen bir düşünce, resim veya drama olarak 

karşımıza çıkar. Bu durumun en güzel örneklerinden biri de teknolojinin gelişmesiyle birlikte sözlü, yazılı ve 

görsel kültürü de içine alarak gelişen ve daha büyük kitlelere hitap eden sinema sanatıdır. İçinde bulunduğumuz 

yüzyıl itibariyle gerek modernleşme gerek kozmopolitleşmenin etkisiyle saf bir kültür yahut yaşam tarzından 

bahsedemediğimiz gibi modern dünyanın tümüyle anlamsızlığından da bahsedemeyiz. İnsan var oldukça arkaik 

unsurlar, dinler ve öğretiler de değişim, dönüşümlerle varlığını devam ettirecektir. Bu homojenliğin en güzel 

örneği olan sinema çeşitli kültürlerin, inançların ve düşüncelerin ifade edilebileceği bir alan olması itibariyle 

globalleşen fikir dünyalarının hazırladığı zemin üzerinde bize tuhaf bağlantılar ve dikkate değer ayrıntılarla 

örülü zengin bir dünya sunar. Çalışmamızda Fransız yönetmen Luc Besson’ın 2014 yılında yazıp yönettiği 

Lucy filmi, verilen mesajların benzerliği ile dikkat çeken sekiz asır önce yaşamış ve sekiz asırdır tartışılan 

İbnü’l-Arabî’nin düşünceleri ışığında incelenmiştir. Ayrıca bu bilim kurgu filminin çizdiği mükemmel insan 

tipiyle tasavvufun çizdiği insan-ı kâmil tipinin ortak noktaları bu bağlamda değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lucy filmi; tasavvuf; İbnü’l-Arabî; insan-ı kâmil.  

 

Abstract 

While art is a way of eşpressing itself and its surroundings in some way, the idea of creativity, which is the 

essence of art, is to imitate God, at the same time it is also emulating it. Therefore, through the audio, visual 

and dramatics arts, man reveals the insipiration within. This inspiration can sometimes appear as a thought, 

sometimes as a painting or a drama. The best example of this situation is the cinema art, which appeals to larger 

audiences with the development of technology, including oral,  written and visual culture. Because of the 

century we are in, we cannot talk about to impact of both modernization and cosmopolitanization, a püre culture 

or lifestyle and the meaninglessness of the modern world. As long as humanity exists, archaic elements, 

reliğions and teachings will continue to exist with change and transformations. Cinema, which is best example 

of this homogeneity since it is an area where various cultures, beliefs and thoughts can be expressed, on the 

ground prehared by the globalicing World of ideas, it offers us a rich World with strange connections and 

remarkable details. In our study, the Lucy movie, written and directed by French director Luc Besson in 2014, 

was examined in the light of the thoughts of İbnü’l-Arabî, who attracted attention with the similarity of the 

messages in this context, the perfect human types drawn by the science-fiction movie and the insan-ı kamil type 

common points drawn by Sufism have been evaluated. 

 

Keywords : Lucy Movie; Sufism; İbnü’l-Arabî; insan-ı kamil. 

Giriş 

İbnü’l-Arabî 1165’te Endülüs’te doğar (Kılıç, 1999: 493), eğitimli bir ailede yetişerek ilk yolculuğunu 

iç dünyasına gerçekleştirir ve kendi ifadesiyle henüz buluğ çağındayken manevi bir işaretle inzivaya 

çekilip kendi iç âlemindeki hazineleri ortaya çıkarmaya karar verdiğini, bu halvet ve riyazetlerin 

neticesinde marifet kapılarının kendisine yavaş yavaş açılmaya başladığını belirtir (Demirli, 2016: 616). 

Yaptığı içsel yolculuğa fiziki bir yolculuğu da ekleyerek birçok farklı ülkede bulunup o ülkenin ruhunda, 

fikir dünyasında ve kültüründe yetişmiş başka başka insanların düşünce kapılarını aralar. Çünkü ona 

göre ne kadar farklı renk keşfe çıkılırsa Tanrı’nın bilgisine de o nispetle varılır. O, gittiği yerlerin ve 

tanıdığı insanların, zihninde hazırladığı zeminde yeni ilhamlara mazhar olur. Kısaca gezer, tanır ve 

kaleme alır. Ardından bıraktığı bilgi deryasında insanlara yeni bakış açılarını miras bırakır. İçinde 

yaşadığı dönem büyük değişimlerle ilerlemeye gebe ve bu ilerlemenin sürekliliğini sağlamak adına 

sistemleştirilmeye müsaittir. Belki de onu zaman üstü kılarak günümüze taşıyan husus, tüm bunların 

farkına varıp insanüstü bir çabayla oluşturduğu bu yeni evrensel düşünce sistemidir. İbnü’l-Arabî 

düşünce dünyasını insanoğluna aktarmak için beş yüzün üzerinde eser verse de ne yazık ki günümüze 

iki yüz kırk beş eseri gelebilmiştir. 
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1239’da Şam’da vefat ettiğinden bu yana yaktığı ışık sekiz asrı aşarak bu gün modern sinemada dahi 

izlerini görülebileceği kadar ebu‘l-vakt mertebesine eriştiğini kanıtlar niteliktedir. Sistemleştirdiği 

tasavvuf düşüncesi insanın yaratışından başlayıp ölümüyle de son bulmayan yaşam yolculuğunun 

anlamının idrakidir. Tasavvufun kabul ettiği yolculuğun başlangıcı olan Bezm-i Elest, Kuran’da (Araf 

171-172) şöyle anlatılır: “Tanrı ruhlar âlemini yarattığı zaman ruhlara hitaben ‘Elestü bi-rabbiküm’ 

(Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurunca, ruhlar: ‘Kalu: Bela’ (Evet sen bizim Rabbimizsin) derler. 

İşte o zaman ikrar vermiş olan insanoğlunun dünya hayatını geldiğinde bu sözünden caymaması için 

ruhları birbirine şahit tutmuştur” (Pala, 2013:72).  

İnsanın ana rahmine düşmesiyle birlikte ilahi bütünlükten ayrılışı başlar. Bu ayrılığın en sembolik 

biçimini Mevlana şöyle dile getirir: 

Dinle neyden kim hikâyet etmede 

Ayrılıklardan şikâyet etmede  

Der kamışlıktan kopardılar beni 

Nalişim zar eyledi merd ü zeni  

Şerha şerha eylesün sinem firak 

Eyleyem ta şerh-i derd-i iştiyak  

Her kim aslından ola dür u cüda   

Rüzgâr-ı vaslı eyler mukteda (Caferi, 2013: 21). 

Amaç 

Ayrılıktan sonra başlayan insanın varoluş serüveni tasavvuf için İnsan-ı Kamil olarak Tanrı’ya 

ulaşılmasını amaçlar. İnsan-I Kamil kusursuz yani mükemmel insanı simgeler. Mükemmel insan 

kavramının cazibesi bugün modern çağda karşılaşılan birçok araştırmanın, deneyin ve sinemanın 

ilgilendiği ortak bir alan oluşturur. Bu yolculuk zaman ve mekân üzerinde farklılıklar gösterse de çizilen 

mükemmel insan profilinin benzerliği aşikârdır. Burada iki farklı coğrafyanın sekiz asırlık bir zaman 

farkıyla ortaya koyduğu İnsan-ı Kamil profilinin incelemesini yaparak, seçilen farklı yolların aynı 

çizgilere ulaşması üzerinde durmayı amaçladık.  

Bulgular 

İbnü’l-Arabî’nin düşünceleri ışığında değerlendirdiğimiz Luc Besson’un 2014 yılında senaristliğini ve 

yönetmenliğini yaptığı Lucy filmi (URL-1) Tayvan’da üniversite okuyan bir kadının uyuşturucu 

çetesinin eline rehin düşüp kurye olarak kullanmak istenirken maddenin yanlışlıkla kanına karışmasıyla 

birlikte ona beyninin tüm kapasitesini aşama aşama kullanabilme özelliğini verir. Bu kapasiteyi 

kullandıkça mükemmel insana dönüşen Lucy, onu tasavvufun amacı olan İnsan-ı Kamil özellikleriyle 

incelemek için izleyiciye bir zemin hazırlamış olur.   

Bu doğrultuda bakıldığında Lucy’nin beyin kapasitesini kullanımı aşamalar halinde gerçekleşir ve bu 

aşamalar tasavvuftaki bazı mertebelere tekabül eder. En üst mertebe olarak kabul edilen Vahdet-i vücud, 

varlığın birliği ilkesine dayandırılırken yaşam döngüsünün hem başını hem de sonunu oluşturur. Filmin 

53. saniyesi bu döngünün başlangıcı niteliğindedir. Başlangıçtaki tek hücrenin içinde bulunup taşarak 

bölünmesine yol açan enerji, onun çoğalmasına sebep olur. Tıpkı Büyük Patlama’da güneşin, içinde 

bulunan enerji fazlalığını atarak diğer gezegenleri oluşturması, meydana gelen bu gezegenlerin 

kaynağını güneşten alıp ancak güneş olmaması gibi. Mevlana da ayrılık acısı ve kavuşma hasretiyle 

yanarak bu dönüşü simgeler. 

Böylelikle tasavvuftaki Vahdet âleminden Kesret âlemine geçiş başlar ve bu geçiş Kavs-i Nüzul diye 

adlandırılırken İnsan-ı Kamile dönüşüp yeniden vahdete yükselmenin adı Kavs-i Uruc olur. Bu iki 

kavsin birleşerek meydana getirdiği daire, insanın döngüsünü resmederek devriyye ismiyle anılır 

(Uçman, 2015:64). Tasavvuf inancına göre her varlık kapasitesinin el verdiği ölçüde devriyye içinde 

bulunur. İbnü’l-Arabî’nin en büyük mirasçısı olan Konevi bu durumu “İmkân mertebesi sınırlılıklarıyla 

ve farklı istidatlarıyla, mutlak ve zati varlık ile Hak’tan taşan tek varlığı çoğaltır” diyerek açıklar 

(Demirli, 2002:147) yani kesretin nedeni dünyadır.    
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İbnü’l-Arabî’ye göre yaratılan her şey özel bir yön yani Vech-i Has  ile Tanrı’ya bağlıdır ve varlık bu 

frekans aracılığıyla Tanrı’dan sürekli olarak direktifler alır (Demirli, 2017: 214). Filmde Vech-i Has 

varlıktan yukarı doğru yükselen ve içinde kodlar bulunan renkli çizgiler halinde sahnelenmiştir 

(57:50.dk.). Lucy yüzde elliye ulaşan beyin kapasitesiyle bu frekanslara erişim sağlar. Tanrı bu 

frekanslar sayesinde varlığa silsileler halinde “kün” (ol) emrini verir (Ayvazoğlu 1982:90). Böylelikle 

varlık bozuluş ve oluş aşamalarının tekrarıyla varlığını sürdürebilir. Tasavvufta bu kavram Kevn ü 

Fesad’tır. Lucy varlığın formundan söz ederken tam da bunu vurgular. Lucy’ye göre varlığın insan 

formuna veya başka bir forma bürünmesinin nedeni altyapısında bulunan karmaşık sistemin daha 

anlaşılabilir hale gelmesidir (01:08:34.dk.). Başka bir deyişle bir artı bir her zaman ikiye eşit değildir, 

birçok versiyonu, biçimi vardır ve bu da kevn ü fesad (oluş ve bozuluş) sayesinde kendisini gösterir. 

İbnü’l-Arabî her varlığın Tanrı’yla sürekli bir irtibat halinde olarak ondan bu anlamda vahiy aldıklarını 

dile getirirken yaratma sürecinin bitmediğini, silsileler halinde devam ettiğini düşünür (URL-2). Bu 

kavram da An-ı Daim veya Devr-i Daim olarak adlandırılır. 

Ona göre insanın kendisini bilmesi ona Tanrı’yı tanıtacaktır. Fakat gerçekte Tanrı’yı bilmek onun 

kendisini tanıtmasıyla yani ancak vahiy aracılığıyla mümkün olabilir. O halde insan kendisini, evreni ve 

evren içindeki her şeyi gerçek anlamda ancak vahiy aracılığıyla tanıyabilir (Demirli 2016:161). Bu 

noktada vahyin “bir mananın bir varlığa gizli ve süratli bir şekilde atılmasıdır” anlamına dikkat çekmek 

gerekir.  

Filmde bir odada tutsak ve aciz halde bulunan Lucy’nin karnına yerleştirilen madde yanlışlıkla kanına 

karışır ve Lucy bir esrime krizi geçirmeye başlar, geçirdiği bu kriz neticesinde, içinde bir bilgi patlaması 

yaşamış ve bunun beynine etkisiyle birlikte bir idrak hali yaşayıp farkında olmadan içindeki hazineye 

erişim sağlamış yani bu madde onda marifet kapılarının açılmasına neden olmuştur (25:45.dk.).  Tanrısal 

bilgiye erişmesi sebebiyle vahiy süreci olarak da değerlendirebileceğimiz bu sahne daha çok inziva 

sürecini hatırlatır. İbnü’l-Arabî’nin de yaşadığı böyle bir inziva onda varlığa yeni bir nazar 

kazandırmıştır. Nitekim inziva (Mütercim Asım Efendi, 2013: 5788) kelimesi bakış açısı manasına da 

gelir ki bu durum beraberinde “hal” perspektifinden varlığın yeniden yorumlanmasıdır. Tıpkı Lucy’nin 

bir sonraki sahnede sıradan bir ağacı içindeki tüm devinimi ve kökleriyle görme mertebesine erişmesi 

gibi (37:52. dk.). Bulunduğu noktadan diğer tüm açıları da görebilmek üstün görüşü olan insanlara 

mahsus bir özelliktir. Burada ‘Ressamların gözlerini oymalı, tıpkı daha iyi ötmeleri için saka kuşlarının 

gözlerini oydukları gibi’(Berger, 1995:40) diyen ünlü ressam Picasso da bunun en güzel örneklerini, 

sıradan bir insanın bakışıyla anlam vermekte zorlandığı resimlerle, bu mertebeden bakabilen kişiler için 

tüm boyutların toplamını vererek ortaya koyar. 

İbnü’l-Arabî’ye göre misal âlemini (ideler âlemi) görmeye nail olan kişi, orada hiçbir şeyin durağan 

halde olmadığını, bir devinim halinde olduğunu görür. Van Gogh bu kişilere örnek olarak görterilmeye 

müsaittir çünkü yıldızlı gece tablosu bu devinimi yansıtmakla ünlüdür. Ağaç da tıpkı tablo gibi normal 

bakışla durağan görünürken Lucy’nin kazandığı yeni bakış açısında içindeki devinimin görünmesiyle 

yeniden yorumlanmış olur.  

Mutasavvıflar insanın anlama kapasitesiyle, onu gündelik sıkıntılara gark eden nefs arasında ters bir 

orantı kurarlar. Bu orantıya göre korku, endişe, arzu azaldıkça insanın idrak kapasitesi artar. Lucy bunu 

korku, acı, endişe gibi durumların gerçeği idrak etmede bir engel oluşturduğunu ancak bu beşeri 

duyguları aşmakla gerçeğin idrak edilip bilginin artmasıyla da bu engelin kendiliğinden yok olduğunu 

söyleyerek ortaya koyar.(40:57. dk.). Sufîlere göre insanın anlama kapasitesinin artması ahlaki olgunluk 

derecesine bağlı olup kemale erdikçe artar. Burada ahlaki olgunluk nefsin engellerinden arınmaktır. 

Çünkü nefsin tükenmek bilmeyen arzu zincirinin boyunduruğu altındaki insan zihni, bilgiye tam olarak 

odaklanamaz. Tasavvuf bu odaklanma sorunun karşısına İbn-i vakt kavramını koyar. İbn-i vakt olmak, 

insana bir yanıyla umutsuzluk bir yanıyla umut veren paradoksal bir anlama sahiptir: zaman ve mekânla 

sınırlı olması bakımından insana umutsuzluk verirken, zamanın getirdiği korkulardan kurtulmanın 

yegâne yolu olarak ona -geçmiş ve gelecekle ilgilenmek yerine-  “üç nefes” şeklinde tasavvur etmesi 

gereken ömrü, içinde bulunduğu anda tecrübe ederek ezeliliğe çıkma umudu verir. (Demirli, 2016 : 253). 
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Bu durum ise geçmişe yönelmek ile – tasa, keder ve aşırı pişmanlık- geleceğe bağlanmak ile – tul-ı emel, 

vehim- arasında imkânlarını tüketmek yerine vaktini en doğru işle değerlendirmek anlamına gelir 

(Demirli, 2016:255). Yani beşeri özelliklerin, içinde bulunulan ana odaklanarak devre dışı bırakılması 

insanın bilgiyi idrak eşiğini de arttırmış olur. 

Sufîlere göre, tanrısal bilgiye ulaşmanın en geçerli yolu Tanrı’ya ait olmayan vasıflar vasıtasıyla 

gerçekleşir ki bu vasıflar zelil ve muhtaç olmaktır. Bu düşünceye dayandırılarak birçok tarikat 

oluşturulmuştur. Keza dervişin dilenci anlamına gelmesinin kaynağında bu inanış yatar. Biraz daha ileri 

gidildiğinde yapılan ibadetlerin yakarış odaklı olması yine bu acziyetin itirafıdır denebilir. Tanrısal 

bilgiye varmak için kullanılan bu vasıta filmde Lucy’nin rehin edilmesinde ve aciz kalışında kendisini 

gösterir (15:28.dk.). Çaresiz ve korku içinde hissetmesinin nedeni geleceğin ona ne yaşatacağını 

bilmemesinden kaynaklanır. Bilmemek korkuyu doğurur ve insanoğlu var olduğundan beri bu korkuyla 

mücadele etmek adına çeşitli inançların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsanlığın geçen bunca zaman 

içinde korkunun karşısına inancı koymasının ardından Lucy onun karşısına bu defa bilgiyi koyar. Tam 

da bu noktada İbnü’l-Arabî’nin Şeyh-i Ekfer olarak anılmasına sebep oluşturan bir cümlesiyle 

karşılaşırız: “İlim imandan üstündür” bu söz günümüzde bile tartışılsa da o, bu korkuyu yenmenin yolu 

olarak tefekkürsüz imandan ziyade ilmi gösterir. Zira ona göre bilmekle varılan her nokta tanrısal bilgiye 

çıkar. 

Bu düşüncelerin ışığında o, zamanın insan üzerinde yol açtığı en güçlü korkunun kaynağı olarak yok 

olma korkusunun karşısına Ayan-ı Sabite kavramını koyacak ve varlığın hiçbir zaman gerçekten yok 

olmadığı bilgisiyle bu korkuyu aydınlatacaktır. Tıpkı beyin kapasitesinin yüzde altmışına ulaşmış 

Lucy’nin polisin söylediği “ ölmektense geç kalmayı tercih ederim” cümlesinin üzerine “hiçbir zaman 

gerçekten ölmüyoruz” diyerek korkunun karşısına bilgiyi koyması gibi (01:00:16.dk.). Ayan-ı Sabite 

insanın ve her şeyin âlemde var olmazdan önceki ilkeleri yani mümkünlerin Tanrı’nın bilgisindeki 

hakikatleri anlamına gelir (Demirli, 2016:66). Daha önce imkân mertebesi olarak değindiğimiz dünya, 

mümkünlerin belirli formlarla belirli zamanları geçirdikleri kesittir. Bu süreç Kevn ü Fesat silsilesiyle 

forma büründürülmediği fena haline gelinceye dek sürer.  

İbnü’l-Arabî’nin düşünce sisteminde yok olmak yerine Fenafillah vardır ki bu da yaratılmadan önceki 

bütünlükte yok olmak anlamına gelir. İnsan-ı kamil olmak için filme göre tek hücreye; sufîlere göre 

tevhide ancak beşeri özelliklerden tümüyle kurtulmakla yani fena haline gelmekle ulaşılabilir.  

Lucy yüzde yetmişlik düzeye ulaştığında içinde bulunan tüm bilgiyi aktarabilmek adına kapasitesinin 

yüzde yüze ulaşması için, kendisini öldüreceğini bile bile tüm maddenin kanına zerk edilmesini ister. 

Kendi beyin yapısının tüm duvarlarını yıkıp ardındakine ulaşarak beşeri varlığından vazgeçer 

(01:11:23.dk). Bu beşeri varlığından vazgeçiş onu insan-ı kâmil olmak için en büyük engelinden 

kurtarmış olur. Böylece Lucy içinde bulunduğu ana odaklanarak zaman, mekân sınırından çıkıp Ebu’l- 

Vakt olma mertebesine erişerek zamanda ve mekânda yolculuk yapabilme donanımına sahip olur. 

Yüzde doksan dokuz düzeyindeyken vücudunu saran siyahlığın onu fena haline getirmesiyle ezeliliğe 

ulaşır. Kesret aleminden vahdet âlemine geçiş yani Kavs-i Uruc süreci başlamış olur. Tüm bunlar 

olurken vücudunu kaplayan siyahlık onun beşeri varlığını yok eder. (01:20:32.dk) 

Burada kullanılan siyah renk manalıdır. Mutasavvıflar siyah renge iki anlam yüklerler.  Bunlardan biri 

kesret âlemini simgelerken diğeri altıncı mertebe olan Nefs-i Marziyye’yi1 simgeler. Lucy’nin kesret 

âlemine ait olan vücudunu ondan alan siyah, onu aynı zamanda Vahdet’e eriştirir. Lucy beyin 

kapasitesinin yüzde yüzüne erişmesiyle birlikte tanrısal bilginin bir parçası haline gelir. Başka bir 

ifadeyle Tanrı’yla bütünleşir. Filmde bu durum başlangıçta tek hücrenin çoğalmasıyken filmin sonunda 

çoğalmış olan varlığın birleşerek tek varlık haline gelmesiyle sahnelenir.  

Sonuç  

Sonuç olarak film, bir bilim-kurgu zemininde dahi izlerini dikkatli bir bakışla görebileceğimiz tasavvufi 

birçok düşünceyi içerisinde barındırır. Lucy’nin sahip olduğu bilgiyi aktarmak için göstermiş olduğu 

insanüstü çaba bu yönüyle İbnü’l-Arabî’nin çabasına benzer. Keza tüm bildiklerinin insanlığa verilmesi 

ve anlaşılmaması sebebiyle oluşacak olan kaos filmde tüm tedirginliğini hissettirir. Aynı kaos tarihte 

İbnü’l-Arabî’nin ölüm fermanıyla kendisini hatırlatır.  
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Lucy için yapılan cadı yakıştırması ile İbnü’l-Arabî’nin tekfir edilmesi yine dikkat çeken bir detaydır. 

Zira insanoğlu anlama kapasitesini aşan şeylerden her daim korkmuş ve bu korkusuna gölge perspektifi 

uygulayarak bu kişilere karşı saldırıda bulunmuş onu tekfir edip toplumdan dışlanması için çaba 

göstermiştir. Lucy’nin sahip olduğu tüm bilgileri aktardığı flaşbellek bir el aracılığıyla insanlığa 

bırakılır. Tüm bilginin içerisinde kayıtlı olduğu yer, İslam inancına aşina hemen hemen herkesin aklında 

Levh-i Mahfuz2’ u canlandırır. Bu kavram Kuran-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “ Gaybın anahtarları O’nun 

katındadır, onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında 

olan taneyi, yaşı kuruyu ki apaçık Kitap’tadır ancak O bilir” (En’âm/59).  

El figürü iki sahnede daha karşımıza çıkar. İlki Michelangelo’nun Yaratılış tablosudur. Gombrich bu 

tablonun başarısını Michelangelo’nun tüm sahneyi kutsal elin dokunuşuna ve bu yaratılış eyleminin 

rahatlığı ve gücünde “her şeye kadir olma” düşüncesini görmemizi sağlamasına bağlar. Burada ilginç 

ayrıntı Yaratılış tablosu bütün odağı dokunuşa çekerken, bu dokunuş gerçekleşmez. Öyle ki Tanrı’nın 

yaratmak için dokunmaya ihtiyacı yoktur (Gombrich, 1997: 312). 

İkincisi Lucy’nin ilk kadına aynı şekilde parmağını uzatması ancak bu kez dokunmak durumunda 

kalması ile Lucy’nin Tanrı’yla bütünleştiğini ancak Tanrı olmadığını tüm gerçekliğiyle kantılar. Hallac-

ı Mansur’un “Ene’l-Hak” diyerek ortaya koymak istediği sahne, filmin bu sahnesiyle örtüşür 

niteliktedir. Fenafillah hali yaşayarak Tanrı’da yok olan Lucy, sonraki mertebe olan Bekabillah -

Tanrı’yla var olma- halini de “Ben her yerdeyim.” diyerek bu yazının kaleme alınışının hem sebebini 

hem de sonucunu vermiş olur. 
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Abstract 

The sentence 'These giraffes are tall and yellow' can be interpreted as the giraffes that are both tall and yellow, 

and it can also be interpreted as two subgroups of giraffes, some of which are tall, and some of which are 

yellow. The former interpretation is known as the ‘Boolean (strong/intersective) interpretation’ and the latter 

as the ‘split (weak/collective) reading’. English-speaking three-year-old children are reported to be sensitive to 

both interpretations and to interpret such sentences similar to the adults (Tieu et al., 2018). This is a first study 

in the literature aiming to investigate how Turkish-speaking five-year-old preschoolers and adults comprehend 

conjunction in plural predicates in compatible (i.e. These giraffes are tall and yellow) and in incompatible (i.e. 

These giraffes are tall and short) conditions. The participants took part in a Truth Value Judgement Task in 

which they were shown some pictures and asked to judge the accompanying sentences uttered by a puppet. A 

two-way ANOVA analysis showed a main effect of context, age and an interaction of context and age in the 

child and adult interpretations. The results indicated that just like the adults, the children were sensitive to both 

the Boolean and the split interpretation of conjunction in the incompatible condition. However, in the 

compatible condition, the adults preferred the Boolean reading whereas the children opted for the split reading. 

To converge to the adult language, the children need to develop a blocking mechanism where the Boolean 

interpretation is favored over the split reading. 

 

Keywords: Turkish; conjunction; child language  

 

Çoğul özneli cümleleri bağlayan birleştirici bağlacın anadili Türkçe olan 5 yaşındaki 

çocuklar tarafından anlamlandırılması 

  

Öz 
‘Bu zürafalar uzun ve sarı’ cümlesi bu zürafalar hem uzun hem de sarı olarak yorumlanabilir. Aynı cümle iki 

alt grup zürafa olarak, yani zürafaların bazıları uzun bazıları da sarı olarak yorumlanabilir. İlk anlamlandırma 

‘Boolean’ (kuvvetli/kesişen) yorumlama, diğeri ise ayrıştırıcı (zayıf/kolektif) yorumlama olarak kabul edilir. 

Üç yaşındaki anadili İngilizce olan çocukların her iki anlamlandırmaya da hassasiyeti olduğu ve yetişkinlere 

benzer bir deseni takip ettiklerini raporlanmıştır (Tieu ve ark., 2018). Bu çalışma, anadili Türkçe olan beş 

yaşındaki çocukların ve yetişkinlerin birleştirici bağlacı çoğul özneli cümlelerde nasıl anlamlandırdıklarını 

uyumlu (örn., Bu zürafalar uzun ve sarı) ve uyumsuz (örn., Bu zürafalar uzun ve kısa) iki koşulda araştırmayı 

hedefleyen alanyazındaki ilk çalışmadır. Katılımcılar, resimlerin eşlik ettiği ve bir kukla tarafından söylenen 

cümlelerin doğruluk değerlerini yargıladıkları bir çalışmaya katılmışlardır. İki yönlü anova analizi, bağlamın, 

yaşın ve her ikisi arasındaki etkileşimin ana etkisini göstermiştir. Bulgular, uyumsuz koşulda, çocukların 

yetişkinler gibi davranıp hem Boolean hem de ayrıştırıcı anlamlandırmaya hassasiyet gösterdikleri yönündedir.  

Öte yandan, uyumlu koşulda, yetişkinler Boolean yorumunu tercih ederken, çocuklar ayrıştırıcı yorumlamayı 

tercih etmişlerdir. Yetişkin diline yakınsamak için, çocukların bu koşulda ayrıştırıcı yorum yerine Boolean 

yorumunu tercih edecekleri bir bloklama mekanizması geliştirmeleri gerekmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Türkçe; birleştirici bağlaç; çocuk dili 
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I. Introduction 

Across languages, the coordinating conjunction and is reported to be one of the earliest connectives that 

emerges in the child language (e.g., Aksu-Koç, 1978; Bloom et al., 1980; Clancy et al., 1976; Hood et 

al., 1979; Sofu, 1995; Tager-Flusberg, 1993). Turkish employs a variety of discourse connectives acting 

as conjunction including ve (and), dA (and / too), ile –(y)lA (with) and bir de (and also), bile (even), ve 

de (what’s more), ya (and what if), hatta (and even) and dahası (even) (Göksel & Kerslake, 2005). An 

investigation of two-to- six-year-old Turkish-speaking children’s use of additive conjunctions showed 

that ve (and), dA (and / too), ile –(y)lA (with) and bir de (and also) are among the ones that emerge the 

earliest (Sofu & Simsek 2016). Even though the emergence of conjunction in child language is quite 

early, the semantic function of conjunction is restricted to expressing an additive meaning which 

conveys a dependency relation between the events. Initially, children start off using and as a simple 

discourse marker used to express different semantic relations including the order or dependency of two 

sequential or simultaneous events before acquiring the other connectives (Peterson & McCabe, 1987; 

1988). In the literature, the developmental research on the use of conjunction in first language 

acquisition is mostly restricted to the acquisition of syntax of sentential and phrasal predicates (e.g., 

Sofu & Simsek 2016; Uğuz & Özge, 2020) or the logical interpretation of conjunction in the scope other 

operators such as negation (e.g., Crain et al., 2013; Notley et al., 2016).  

In this study, the aim is to explore the logical interpretation of conjunction in the scope of plural definite 

sentences. For this purpose, sentences such as ‘These giraffes are tall and yellow’, set a good testing 

ground to investigate how children resolve ambiguity in meaning that arises from conjoined content 

words, adjectives in this case, in plural predicates. The sentence above can give rise to two semantic 

interpretations. It could be interpreted as the giraffes which are both tall and yellow yielding the so-

called Boolean (intersective/strong) interpretation (Krifka, 1990). Here the conjunction and acts as a 

sentence operator and the lexical characteristics depicted by the adjectives in the sentence are distributed 

over all the individuals that make up the plural subject. The same sentence can also be interpreted as 

some giraffes are tall and some other giraffes are yellow. Under this interpretation, the conjunction 

operator combines individual items yielding what is termed as the non-Boolean or split (weak) 

interpretation (Heycock & Zamparelli, 2005). The split interpretation becomes more accessible when it 

is less typical for the two predicates to simultaneously apply to each individual in the plural subject.  

Three factors have been proposed to affect the interpretation conjunction receives in plural predicates. 

One factor that determines the semantic interpretation of conjoined predicates is reciprocity. Under the 

Strong Meaning Hypothesis (Dalrymple et al., 1998), it has been suggested that the way the reciprocal 

operator each other is interpreted depends on the context. For example, the sentence John and Bill know 

each other has to receive a strong interpretation in the sense that every man knows every other man. 

However, a structurally similar sentence as in John, Bill and George are biting each other, the assigned 

meaning has to be weaker since every man has only one mouth and is capable of biting one man at a 

time (Poortman, 2017, p. 23). Thus, the context poses some restrictions on the meaning to be assigned 

to conjunction. Secondly, according to Sabato and Winter’s (2012) Maximal Interpretation Hypothesis, 

restrictions on the context are not enough in assigning the relevant semantic interpretation to a reciprocal 

predicate. What needs to be further considered is the properties of the predicate in the scope of the 

reciprocals. And thirdly, Poortman (2017) puts forward the concept of typicality which takes the lexical 

properties of the content words in plural predicates into consideration. Under the Maximal Typicality 

Hypothesis, she suggests that content words such as nouns, verbs and adjectives are categorized with 

respect to typicality. For instance, it is more typical to categorize sparrow as a bird than an ostrich (p. 

30). The prediction is that the differences in the typicality of the information would affect the semantic 

interpretation a sentence receives. The more typical constructions are expected to receive a 

Boolean/strong interpretation whereas the less typical ones are expected to have a split/weak reading.   
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For the purposes of our study, we used the Turkish conjunction ve (and) and investigated how ve is 

semantically interpreted in plural conjoined predicates as in Bu zürafalar uzun ve sarı (These giraffes 

are tall and yellow) by adopting the theoretical framework of Poortman (2017) and the stimuli used by 

Tieu et al (2018), which investigated how three-year-old English-speaking children resolved ambiguity 

in such sentences. The variable tested in their study was the compatibility of the sentences which can be 

constructed by conjoining different lexical meanings the verbs and adjectives denote. The compatible 

condition was formulated by two conjoined adjectives such as tall and yellow. That is, one of the 

adjectives was chosen among the adjectives describing color and the other adjective was chosen among 

those describing size. The adjectives used in this context were not the exact opposites of each other. The 

incompatible condition, on the other hand, consisted of sentences such as Bu zürafalar uzun ve kısa 

(These giraffes are tall and short). The adjectives in this condition were chosen among those that 

described size or how big the object was. Both adjectives were the exact opposites of each other. One 

can assign a Boolean and a non-Boolean interpretation to the sentences in both the compatible and the 

incompatible condition. Tieu et al (2018) reported that the child and adult responses given to the 

sentences in the conducted Truth Value Judgment Task revealed that the compatibility of the conjoined 

adjectives did not play a role in the semantic interpretation assigned to the conjoined predicates. The 

English-speaking child and adult participants assigned a similar pattern of semantic interpretation to the 

conjoined plural predicates constituted by the typicality of the conjoined adjectives. In both conditions, 

both the children and the adults assigned a non-Boolean interpretation to the sentences in the 

incompatible condition. That is, the sentence The giraffes are tall and short was interpreted as two 

different groups of giraffes some of which are tall and some of which are short. The rationale behind the 

split reading to the given sentence would be that the world knowledge would not let us combine two 

exact opposite characteristics on the same entity. The English-speaking child and adult participants 

assigned a Boolean interpretation to the sentences in the compatible condition (e.g., The giraffes are tall 

and yellow), showing sensitivity to the intersective reading. Even though the sentence would receive 

two possible interpretations, the child and adult participants opted for an intersective interpretation 

where all the characteristics are distributed over every subject in the sentence. 

By following Tieu et al (2018) the main research questions addressed in this study were: (i) whether 

Turkish-speaking five-year-old children are sensitive to the weak and strong interpretations of ve (and) 

in plural predicates, and (ii) whether they have acquired the adult-like interpretation of conjunction in 

the scope of plural definite predicates. 

II. Procedure  

The necessary ethics clearance was obtained from from Izmir Democracy University Board of Ethics 

(ID: 2020/12). After taking the informed consent of the parents, teachers and the preschool 

administration and the verbal consent of the children, the testing sessions started. Participation to the 

study was on voluntary basis. The child and adult participants were given a Truth Value Judgment Task 

(Crain & Thornton, 1998), which included pictures presented on a power point slide show, accompanied 

by the sentences uttered by a puppet (adapted from Tieu et al., 2018). The children were tested in a quiet 

room at the preschool and were rewarded with stickers regardless of whether they completed the task or 

not. The adults were tested on university campus. Both groups were tested on one-on-one sessions. The 

testing did not take more than 7 minutes for each child participant and up to 3 minutes for each adult 

participant. The participants were also asked the reason why they assigned a specific semantic 

interpretation to the given sentence which was accompanied by a relevant picture. The experiment was 

administered by the authors of the paper. The testing sessions were all audio-recorded. The data were 

transcribed and coded for further statistical analyses by the experimenters. The inter-rater reliability 

between the coders was 100%. There were no discrepancies between the coders in terms of the child 

and adult responses.  
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III. Participants  

Turkish-speaking children and adults participated in the study. The adult participants (n=25, M=19.16, 

SD=0.8, range=18-20) were all first-year university students doing their undergraduate studies at the 

department of Early Childhood Education. They were all monolingual speakers of Turkish and had no 

proficiency in a second or foreign language. The child participants were recruited from a public 

preschool which hosted three-to-six-year-old monolingual Turkish children. A total of 51 five-year-old 

children were tested; however, the responses of 7 child participants had to be excluded from the data 

analysis since those children did not complete the task due to boredom, distraction or unwillingness. 

The data from the remaining 44 children (M=5;06, SD=2.87, range=5;00-5;11) were included for 

statistical analysis. None of the participants had any known language impairment, hearing or learning 

disabilities. 

IV. Task 

The task was a Truth Value Judgment Task (adapted from Tieu et al., 2018) which required watching a 

series of pictures and judging the sentences uttered by a puppet. The items in Tieu et al (2018) were 

designed in a way that the definite article and the conjunction went into a scopal relationship. In Turkish; 

however, there is no definite article (Öztürk, 2005). Bare nouns in the subject position almost always 

have a definite reading (Erguvanlı, 1984). Since bare subjects may lead to both a definite and a generic 

reading, the definite determiner bu (this) was included in the test sentences. The addition of bu (this) 

helped resolve the ambiguity which could interfere in the semantic interpretation that the Turkish-

speaking participants would possibly assign to the test sentences. That is why, all the sentences in the 

experiment started with the definite determiner ‘bu’. The experiment started with 2 training items such 

as Bu kutu siyah (This box is black) to familiarize the children with the task and to make sure that they 

are familiar with the color adjectives in Turkish. They were simple true false statements. The training 

items were presented in the reverse order for each participant. The training items were followed by 6 

filler items, 8 control items and 8 test items all of which were presented in a randomized order. There 

were 8 control items of plurality and singularity as in Bu dinazorlar büyük ve yeşil (These dinosaurs are 

big and green) and Bu ayı büyük ve beyaz (This bear is big and white). Half of the control items were 

presented in the compatible and the other half were given in the incompatible condition. Half of the 

sentences were true, and the other half were false. To present an overall balanced number of yes – and 

no– responses, 6 fillers without a conjunction as in Bu kutu tahtadan (This box is wooden) were 

introduced to the participants. At least 75% accuracy in the fillers and the control items qualified the 

child participant eligible for the experiment. The test items were presented in the pictures given either 

in a compatible or in an incompatible context. There were 4 test items in each condition. See the example 

in Figure 1 below with the accompanying picture: 

 

Figure 1 Example testing image (taken from Tieu et al., 2018, p. 249).  

Figure 1 gives the image associated with the test item in the incompatible condition ‘These bears are big 

and small’ and the one in the compatible condition ‘These bears are big and white’. The two bears on 

the left are simultaneously big and grizzly and the ones on the right are simultaneously small and white. 

Below you could find an example test trial:  

Experimenter: Ne kadar güzel bir gün! Dağın kenarındaki ayıları görüyor musun? Bitsy, bize bu ayılarla 

ilgili bir şey söyler misin? 
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(What a beautiful day! Look at all the bears on the mountainside! Bitsy, can you tell us something about these 

bears?)  

The incompatible condition 

Puppet: Hmm . . . Bu ayılar büyük ve küçük!  

           (These bears are big and small) 

YES: The expected valid justification would be because ‘The grizzly ones are big and the white ones are small’. 

NO: The expected valid justification would be ‘No, the brown ones are big and the white ones are small, but 

they cannot be both big and small’. 

The compatible condition  

Puppet: Hmm . . . Bu ayılar büyük ve beyaz!  

          (These bears are big and white) 

YES: The expected valid justification would be ‘There are two big bears and there are two white bears’.  

NO: The expected valid justification would be ‘These bears are big or white, but not both’. 

In the incompatible condition, the test sentences included a plural subject and two conjoined adjective 

predicates. The gradable adjectives which were the exact opposites of each other were chosen. For 

example, two adjectives A and B were selected if being A entailed being not-B. That is to say, being 

‘tall’ entails being ‘not short’ or being ‘small’ entails being ‘not big’. The compatible condition was 

constructed by conjoining gradable adjectives of size with adjectives of color. In addition, the color 

adjectives were chosen among natural colors that would fit our world knowledge. For instance, the 

colors matched the relevant entities as in ‘yellow or brown giraffes’, rather than ‘purple giraffes’. The 

aim was to ensure that the participants will have access to the intersective interpretation by making use 

of their world knowledge. 

If the participants assigned a Boolean/intersective interpretation to the test sentences in the incompatible 

condition, they were expected to find the sentences contradictory and reject them. In a similar fashion, 

the participants were expected to reject the compatible test items if they had access to the strong meaning 

of conjunction in the compatible condition since the strong meaning would give a false description of 

the presented picture. Both groups were predicted to accept the test items in both conditions if they had 

access to the split/ weak readings.  

V. Analysis 

The child and adult responses to the 8 test sentences in two conditions (compatible vs incompatible) 

were included in the data analysis. A two-way ANOVA analysis was conducted on the software for 

Statistics for Social Sciences (SPSS, version 25) to examine the main effect of context (compatible vs 

incompatible sentences), age (children vs adults) and an interaction of context and age. 

VI. Results 

All the participants had 100% accuracy in their responses to the filler and control items. The results 

revealed a significant main effect of the context F (1, 134) = 33.52, p <.001), age F (1, 134) = 4.70, p= 

.032) and an interaction between the two F (1, 134) = 16.30, p <.001). As illustrated in Figure 2 below, 

the children and adults assigned weaker/split readings to the incompatible predicate conjunctions. The 

adults preferred strong readings to the compatible predicate conjunctions, but the children opted for 

weak readings in the same context. 
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Figure 2 The percentage of yes-responses in the compatible and incompatible conditions across groups 

Recall that yes – responses indicated a preference for a weak reading and no – responses meant that the 

participants opted for a strong meaning of conjunction in the plural phrasal predicates. A breakdown of 

the child responses under the compatible condition revealed that 22 children said yes to 4 or 3 of the test 

sentences, 14 children accepted half of the sentences, 5 children accepted only one sentence and finally 

3 children rejected all the test sentences. None of the children rejected the test sentences in the 

incompatible condition. 28 children judged 4 or 3 of the sentences to be true, 8 children accepted two 

sentences followed by another 8 children who found only one sentence out of the 4 test items acceptable. 

The adult participants had a more homogeneous pattern in their interpretations in both contexts when 

compared to the child participants.  

The justifications the child and adult participants offered to their responses were quite similar. The 

justifications of both groups for accepting the incompatible test items included assigning two subsets of 

the objects given in the predicates. They said: ‘Two of these giraffes are short and the other two are tall’. 

Adult justifications for rejecting the test sentences in the compatible condition came with explanations 

such as ‘These bears are brown, but they are not white’, ‘These giraffes are tall or yellow, but not both’. 

That meant that their expectations for the objects to satisfy the reference made by two of the predicates 

were not satisfied. The children, who accepted the test sentences in the compatible condition, gave 

similar justifications which they also presented for the incompatible condition. Their justifications made 

reference to the two subgroups of objects that made the two predicates true as in, ‘These brown giraffes 

are tall, and these yellow ones are short’.  

VII. Discussion 

This study is a first investigating the interpretation of a logical operator in the scope of plural definite 

predicates in Turkish. The experiment was designed to test the role of compatibility in comprehending 

conjunction in plural sentences. In the Truth Value Judgment Task presented, accepting the target items 

in both conditions would mean that the participants assigned a strong/Boolean interpretation to the test 

sentences. Rejecting the test sentences would mean that the participants had access to a weak/split 

interpretation. In this sense, both the adult and the child participants were expected to exhibit a similar 

pattern of interpretation if the children had reached an adult-like semantic system. In the incompatible 

condition, both the child and the adult participants comprehended the test sentences in a similar pattern 

in which the target items constructed by two conjoined adjectives were accepted more than 70% of the 

time (see Figure 2). This piece of finding is in line with the findings reported in Tieu et al (2018). The 

reason 
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behind assigning a weak/split interpretation to the sentences in the incompatible condition could be 

conjunction weakening (Winter, 1996; 1998) which contradicts with the intersective interpretation of 

conjoined adjectives. Syntactically, the number agreement does not allow the coordination of singular 

adjectives to be plural; thus, the cumulative conjunction of singular adjectives is blocked. More 

specifically, predicates always receive an intersective coordination; however, when contradictory 

nominals or adjectives are introduced, the strong (intersective) meaning is weakened (Winter, 2002). 

This is because the strong/intersective interpretation will contradict with our world knowledge which 

states, for instance, that a giraffe cannot be tall and short at the same time.   

In the compatible condition, on the other hand, the assigned interpretation of the children differed from 

that of the adults. The adults assigned a Boolean/intersective interpretation to the sentences in the 

compatible condition, just like the English-speaking children and adults. Turkish-speaking five-year-old 

children had a split/weak interpretation to the test sentences in the same condition. One explanation for 

the difference between the child and adult responses could be the fact that the test items might have been 

too complicated and difficult for the young children to process. Thus, they might be biased for a yes – 

response to all the test items in both conditions. Yet, this might be a weak possibility since conjunction 

is among the earliest produced additive connectives in Turkish (Aksu-Koç, 1998, Sofu, 1995; Sofu & 

Simsek, 2016). Another explanation is that the children might be going through a developmental stage 

to converge into the adult language. Probably, they are over the basic stage where they assign a similar 

semantic interpretation to the conjoined plural predicates in the incompatible condition. Yet, they may 

not have reached the stage in which they have access to the typicality properties of the lexical properties 

of the content words yet. Or else, it could be the case that, the children have access to both interpretations 

in both contexts. To converge to the adult interpretation, all that needs to be accomplished is to develop 

a blocking mechanism where the incompatible plural predicates receive a split interpretation and the 

compatible predicates receive a Boolean interpretation as in the adult language. Not assigning the 

Boolean interpretation to the sentences in the compatible condition does not mean that the Turkish-

speaking five-year-old children in this study do not have access to the intersective meaning. A third 

explanation could be related to a strategy used by children. The children might have used a strategy 

which led them to accept the test items and give a yes – response as soon as the presence of the two 

objects in the visuals validated the two predicates, that is, two subsets of the objects. The similar pattern 

of semantic interpretations of the child and adult participants is also in line with the experimental results 

of Poortman (2017), where a split interpretation was opted for in the incompatible plural predicates (e.g., 

The animals are big and small). To wrap up, our findings support the claim of Poortman (2017) in the 

sense that neither the context nor the properties of the predicate is enough without possessing the fine-

grained lexical information on content words when interpreting conjunction in the scope of plural 

definite predicates (p. 98).     

Even though there is still room for further research, our findings offer empirical evidence that Turkish-

speaking children are sensitive to both the Boolean and the non-Boolean interpretation of conjunction 

in plural predicates in Turkish. In addition, they can resort to the lexical and world knowledge to assign 

interpretations to the plural predicates. Even though, compatibility plays a role in the semantic 

interpretation of conjunction in plural predicates, five-year-old Turkish-speaking children can use 

conjunction more than just a sentential additive connective. Still, when the children converge to the adult 

language, especially in their interpretations of conjunction in compatible plural predicates, is still a 

mystery to be solved in future research.  
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Abstract 

The present study involves matters of concern comprising four critical perspectives which consider urban life, 

food and hunger, modernist psychological insight, and the concept of flâneur. The literary work where they 

meet and are thematized is the novel Ulysses by James Joyce, in particular its part called “Lestrygonians”. Joyce 

is regarded as a great writer-psychologist, a true modernist who encompassed in one literary discourse the 

innovation on the thematic level with experiment on the structural one by treating the theme of the 

psychological experience consisting of abstract manifestations of the mind in the form of interior monologue 

rendered by the stream of consciousness technique, where the individual thoughts, feelings, impressions, 

memories and other types of mental experience would reveal the condition of the modernist character, 

ultimately frustrated and alienated. Making use of his aesthetic concentration in order to achieve literary 

innovation by exploring new fields of human experience and by developing new means of artistic expression, 

Joyce constructs in the chapter “Lestrygonians” the dramatic monologue of Leopold Bloom, the late modern 

anti-Ulysses, whose urban experience reveals both social meanings and self-identity. By focusing on the literary 

text, after having presented the necessary theoretical premises, the present study proposes to disclose the ways 

in which both urban background, as external stimuli, and personal subconscious, as inner stimuli, with its 

various instincts and desires, including the sense of hunger, shape individual consciousness.  

 

Keywords: Modernism; James Joyce; psychological experience; urban background; food; flâneur.  

 

Kentsel Arka Planda Psişik Kimliği Ortaya Çıkaran Açlık ve Yeme: “Laistrygonlar” 

Bölümünde İçgüdülere ve Lezzet Endişelerine Maruz Kalan Modernist Flanör 

 

Öz 

Bu çalışma; kent yaşamı, yiyecek ve açlık, modernist psikolojik anlayış ve flanör kavramını ele alan dört 

eleştirel bakış açısını kapsayan konuları içermektedir. Bu bakış açılarının bir araya geldikleri ve tematize 

edildikleri edebi eser James Joyce'un Ulysses adlı romanı, özellikle de “Laistrygonlar” başlıklı bölümüdür. 

Gerçek bir modernist olan Joyce, bir edebi söylemde tematik düzeyde yenilikle; bilinç akışı tekniği ile işlenen, 

iç monolog şeklinde aklın soyut tezahürlerinden oluşan psikolojik deneyimin temasını ele alarak yapısal 

düzeyde deneyimleyen usta bir yazar-psikolog olarak kabul edilir. Joyce bu tekniği kullanarak, bireysel 

düşünceler, duygular, izlenimler, anılar ve diğer zihinsel deneyimlerle sonuçta hayal kırıklığına uğramış ve 

yabancılaşmış modernist karakterin durumunu ortaya koyar. İnsan deneyiminin yeni alanlarını keşfederek ve 

yeni sanatsal ifade yöntemleri geliştirerek edebi yeniliğe ulaşmak için estetik konsantrasyonunu kullanan Joyce, 

“Laistrygonlar" başlıklı bölümü, kentsel deneyimi ile hem sosyal anlamlar hem de öz kimliğini ortaya koyan 

Geç-Modern “anti-Ulysses” Leopold Bloom’un dramatik monoloğu ile kurgulamıştır. Bu çalışma edebi metne 

odaklanarak, gerekli teorik önermeleri sunduktan sonra, hem dışsal uyaran olarak kentsel arka planın, hem de 

açlık duygusu da dahil olmak üzere çeşitli içgüdüleri ve arzuları ile içsel uyaran olarak kişisel bilinçaltının 

kişisel bilinci nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

  

Anahtar kelimeler: Modernizm, James Joyce, psikolojik deneyim, kentsel arka plan, yemek, flanör. 
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1. Introduction 

In the first half of the twentieth century, modernism emerged as aesthetic modernity, or modernity as an 

aesthetic concept, in Matei Calinescu’s terms (in Five Faces of Modernity), as to flourish as late modern 

experimental and innovative art, and to display its twofold essence as self-reflection and a late modern 

self-criticism of modernity.  

“Modernism” is an umbrella-term used to name a number of movements and trends which, although 

distinct and even contradictory in their perspectives of content and form, are unified by certain common 

features.  

With regard to literary practice, modernists deliberately set out to invent a new literature and achieve 

innovation on both thematic and structural levels, yet carrying on some of the earlier heritage of styles 

and concerns.  

On the whole, especially against realism – the art of verisimilitude and implicit simile, as for Northrop 

Frye – modernists display an innovative, original, experimental spirit in order to reject tradition and 

rules and various established structures such as, to speak solely about fiction, plot, characterization, 

linear narration, omniscient point of view and so on.  

In their search for new themes and artistic means of expression, the modernists attempted to make 

discourse difficult and disturbing, or “writerly”, as Roland Barthes puts it.  

In their search for stronger values and grounds, while revealing a challenge to the modern reliance on 

reason, mind, science, the possibility of truthful representation of reality, the relationship between mind 

and nature, or mind and world, the modernists reveal less a concern with their actual period than a return 

to and concern with remote past, myths, and archetypes.  

The modernist reflection in literature of the contemporary period of crisis in the history of humanity and 

of the sense of cultural dead-end on various levels (cultural, social, religious, national, individual, and 

so on) often involves the chronotope of city and reflects in the end a sense of metropolitan and 

cosmopolitan dislocation, where the individual experience in urban background is rendered through the 

principles of frustration and alienation which mark the existence of the character.  

The urban background is the setting for the experience of James Joyce’s protagonists in Ulysses, where 

they display their various abstract manifestations of the mind, spiritual and psychological states, desires 

and anxieties. The sense of hunger interrelated with libido dominate the psychological condition of 

Harold Bloom in his position as a flâneur on the streets of Dublin in the fragment called “Lestrygonians”, 

as we will see in the following.  

As for the structure of our paper, the consideration of the experience of urban life as a literary concern 

is followed by food and eating thematized in literary works, and to finally focus on Joyce linking and 

interconnecting these two thematic matters of concern – city and food – in one fictional discourse – 

“Lestrygonians” – as to achieve the modernist representation of the individual psychological experience.  

2. Modernism and the psychological insight into character 

In English literature, modernism manifested itself in poetry but primarily in fiction developing types of 

a new, experimental novel, among which the most important and influential one is the “stream of 

consciousness novel”.  

Coined by the American philosopher William James in his Principles of Psychology (1890) to describe 

the flow of thoughts of the waking mind, this phrase implies that reality is not objectively given but is 

perceived subjectively through consciousness. Transferred from psychology into literature, the stream 

of consciousness became a technique of writing used to render a subject’s psyche in its relation to 

various dimensions (family, culture, religion, larger society, age, and so on) of the larger context.  
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As Joyce or Woolf conceived of it, the individual psychological experience is itself a framework or 

context consisting of abstract manifestations of the mind – ideas, thoughts, sensations, memories, 

impressions, intuitions, feelings, etc. – which are in fact the actual subject matter of the novel. In his or 

her attempt to reify in the written discourse the processes which make these abstract manifestations 

possible, the writer remains on the unspoken, abstract, mental level and for this purpose he or she 

searches for new methods to describe the unspoken thoughts and feelings of the character since the 

traditional narrative organization, the objective description, and the conventional dialogue are 

inappropriate.  

The stream of consciousness has proved to be the most important method of expression of such a literary 

concern, since it renders faithfully the psychological context and synchronises the originality of theme 

with that of technique. Joyce uses the stream of consciousness technique as the way in which the text is 

to be written, and it might be said that the stream of consciousness also refers rather to the subject-matter 

than to the technique. The abstract manifestations of the mind emerge as stimulated by personal 

unconscious and/or from the interaction with the actual reality. They also emerge and are interrelated to 

form the infinite process of thinking by the psychological principle of free-association, meaning the 

power of one thing to suggest another, and very often by memory, and prompt various psychic 

experiences, the most notable of which being “epiphany”. When the stream of consciousness method is 

applied, they receive the form of a particular type of literary discourse, which is called “interior 

monologue”.  

In the context of our study, “Lestrygonians” is the interior monologue of Leopold Bloom, the protagonist 

of the novel, a late modern and modernist Ulysses incorporated now, at the end of modernity, in a 

mediocre canvasser for advertisements. In this fragment, Joyce makes Leopold also a flâneur, placed on 

the streets of Dublin at lunchtime, in no great hurry, heading towards the National Library, and in 

meantime considering eating at Burton’s restaurant. Walking through the streets, “Bloom bathes in a 

spate of images, sounds, and odors triggering memories recent and distant and a profusion of thoughts. 

His mind races back and forth among all of these, exulting in their multifarious abundance, accepting 

the desires they arouse” (Alter, 2005: 164), in particular the sexual one but above all his sense of hunger 

and an anxiety to eat as well as their consequences.  

3. The Experience of urban life as a literary concern 

The theoretical issues with regard to city and urbanism have received a quite complex development in 

a great number of works, namely those by Max Weber (The City, 1921), Georg Simmel (“Big cities and 

spiritual life”, 1903), Walter Benjamin (“The Arcades Project”, 1927-1940), and Lewis Mumford (“The 

Culture of Cities”, 1938; “The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects”, 

1961), and others. Max Weber’s contribution in his sociological studies prompt certain common and 

basic features of the city, which would link all cities disregarding the stages of development of 

civilization, such as territory within boundaries, craftsmanship or individual production, commerce, 

market or consumerism, armed forces, and so on. Robert Park and Ernest Burgess, representing the 

Chicago school of sociology, view city as a kind of socio-spatial organism that lives by certain rules of 

which main resemble the rules of nature, yet an organism that also develops rather chaotically and 

spontaneously.  

The ideas by Simmel, Benjamin and Mumford would be more congenial to our research in that Simmel, 

for instance, focuses on the influence of urban setting on individual psychology; Benjamin promotes the 

phenomenon of flâneur and builds the foundation for the theoretical reflections on individual 

representation and literary images of the city; and Mumford declares the interdependence and inter-

determinism of individual psychological identity and urban background.  

Leopold Bloom, as a flâneur on the streets of Dublin, exhibits the workings of his mind as an actor 

receiving inner, subconscious stimuli and outer, external stimuli from within his interrelatedness with 

the milieu epitomised as city.  
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In the metropolitan background, the individual subject is an actor and city is a theatre, the scene of a 

social drama; it is a cultural depository, a type of collective memory; city is a socio-historical entity, but 

also a living organism subjected to many of the natural laws. To Lewis Mumford, the city is a social 

institution, a physical fact, but with spiritual and cultural dimensions, and, in “What is a City?”, he 

defines it, “in its complete sense”, as  

a geographical plexus, an economic organization, an institutional process, a theatre of social action, and an 

aesthetic symbol of creative unity. The city fosters art and is art; the city creates the theatre and is the theatre. 

It is in the city, the city as theatre, that man’s more purposive activities are forces, and work out, through 

conflicting and cooperating personalities, events, groups, into more significant culminations. (185) 

In the Victorian, especially realist, novel, the city is primarily the result of industrialization and 

urbanization mixing what Carl Schorske names “city as virtue”, “city as vice”, and “city beyond good 

and evil” – the first concept is rooted in the optimist Enlightenment philosophy, the second in romantic 

culture, and the third in the nineteenth-century objectivity – and becomes the chronotope for the 

becoming and dwelling of individual personalities with distinct identities.  

Twentieth century would come to change the traditional, as rendered in the Victorian fiction, moral, 

sociological, and historical views on the city, replacing them with, first, psychological and 

psychoanalytical perspectives of modernism, and, then, with the interpretation of the city as discourse 

(Roland Bathes in his semiotic approach), or, from a more general postmodern and poststructuralist 

announcement of the textual nature of reality, city is regarded as a new type of cultural text, where 

roaming the streets equals to the practice of reading.  

These views, along with others such as the consideration of the city as the product of nature, or the result 

of human activity, or the issue of intentionality or that of spatialization, or various postcolonial, feminist 

and gender trends would provide new thematic perspectives to the twentieth-century novels from Joyce 

and Woolf to Ackroyd.  

4. Food, hunger and eating thematized in literary works  

With regard to food and eating, where the sense of hunger in “Lestrygonians” is interconnected with 

libido or the sexual instinct, we would consider the critical contribution by Appelbaum and Sceats. 

According to them, like with urban experience, the food consumption is thematically employed to reveal 

various social topics, the inter-human relationship and the relationship between the individual 

experience and the larger domain of family, national, cultural, religious, political and other issues. 

Hunger, food and eating became the object of a discourse, or, in fact, the object of  

a multitude of discourses: stage plays, religious polemics, mystical tracts, cookbooks, medical texts, herbals, 

travelogues, novels, to name a few of the genres; primitivist legend, humoral physiology, Christian asceticism, 

utopian speculation, to name a few of the intellectual traditions or “discursive formations” entailed, as Michel 

Foucault once characterized them. (Appelbaum, 2006: xiii) 

In literary discourse, among the multiple reasons for such a thematic concern, stands the idea that food 

is a means of revealing the personality of a character, his or her self and social identity: “formative 

feeding experiences are inscribed in the psyche; food and eating are essential to self-identity and are 

instrumental in the definition of family, class, ethnicity” (Sceats, 2000: 9). This is especially the case of 

the individual-concerned twentieth-century and contemporary literature. Like in Europe in general, in 

that particular type of British literary art, which is labelled “experimental” and “innovative”, a major 

emphasis is on personal, in particular psychological, experience, and, among the many aspects of the 

human experience employed to better reveal the psychological issues, the private consciousness and 

sensibility, stands the experience of hunger, food and eating as “the primary source of pleasure and 

frustration” (Sceats, 2000: 9). Given its both private and public aspects, the practice of food consumption 

is “inextricably connected with social function. What people eat, how and with whom, what they feel 

about food and why – even who they eat – are of crucial significance to an understanding of human 

society” (Sceats, 2000: 9).  

5. Practical argumentation: city, food, hunger, and sexual desire rendering the psychological 

experience of Leopold Bloom in “Lestrygonians” 
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Concerning Joyce’s masterpiece Ulysses, we would find to be applicable the ideas by Baldick, Ellmann, 

Pierce, Sherry, and others who emphasize the novelist’s psychological insight into character along with 

the revival of an ancient myth as to reflect the condition of modern man encompassing various aspects 

of life 

which form the thematic nucleus of all Joyce’s writings – art, literature, language, nationhood, religion, 

family – and reflect the contemporary period of chaos, state of confusion, and existential crisis on 

different levels (social, religious, political, individual, and others).  

The novel Ulysses is “the richest exhibition of psychological realism to be found in this period” (Baldick, 

2005: 208), which is achieved through the stream of consciousness technique and the interior 

monologues of the three characters Stephen Dedalus, Leopold Bloom, and Molly Bloom. The interior 

monologue consists of various abstract manifestations of the mind, among which the sense of hunger 

and the idea of food, which render the general psychological context of each character. 

Out of the eighteenths sections of the novel, the only one that explicitly deals with food and hunger in 

urban background is the chapter called “Lestrygonians”, in which, “tasting his hunger, he [Bloom] laces 

the landscape with images of food, the giving of which only famishes the craving” (Sherry, 2004: 69). 

The section represents the fifth part of Bloom’s interior monologue and the eighth of the whole novel. 

Since the novel contains eighteen parts like Homer’s epic, it is a critical cliché to consider Ulysses a 

modern epic based on Homer’s Odyssey, in that “underneath each of the eighteen extended episodes 

around which the novel is built lies a Homeric precedent” (Sanders, 2004: 540). Following Joyce’s 

stated intention to transpose the ancient myth sub specie temporis nostri, each section of the novel finds 

its counterpart in Homer; also, the protagonists Leopold Bloom is a modern Ulysses/Odysseus, Stephen 

Dedalus is Telemachus, and Molly Bloom is Penelope. The literal aspect of the transposed myth contains 

a rather “thin thread” of action – “Stephen’s estrangement from Mulligan, Molly Bloom’s infidelity, the 

meeting of Bloom and Stephen, their return to the Blooms’ house and eventual parting” – “but sufficient 

for a new odyssey in which most of the adventures occur inside the mind” (Ellmann, 1986: xii-xiii). The 

novel’s intertextual perspectives are numerous and diverse; only in “Lestrygonians” one finds references 

to, among others, Hamlet by Shakespeare and Ulysses by Tennyson, where, concerning the latter, “the 

mock heroic prose is applied to Bloom who does not drink life to the lees as Tennyson has it but ‘drain 

[s] his glass to the lees’” (Pierce, 2006: 56).  

It is also an already established critical tradition to compare the characters and to claim that they 

represent hypostases of the modern frustrated and alienated personality in a period of crisis in the history 

of humanity, of which the one that is the textual representation of Joyce is Stephen Dedalus, whereas 

Leopold Bloom and Molly Bloom are linked to the general human condition. A more detailed 

comparative approach is dedicated to the two male characters, Stephen and Leopold.  

Concerning the similarities, the emphasis is on the characteristic to both feeling of alienation and 

frustration in public and private life. Throughout the day, 16 June 1904, they search for understanding, 

communication and companionship, experience epiphanies, finally meet one another and discover a 

sense of intimacy suggesting prospect of fulfilment, sense of reconciliation, hope for artistic 

accomplishment, and the eventual escape from the tormenting feelings of frustration and alienation.  

Concerning the differences, the emphasis is on the opposition between the spiritual (Stephen) and the 

materialistic (Leopold). Both similarities and differences between Dedalus and Bloom emerge better 

from within the contexts of their interior monologues. In both, the reader finds the common concerns 

with (1) private life (namely family issues: in Stephen death of mother and in Leopold death of his son 

Rudolph and the infidelity of Molly, which become obsessions revealing, or rather being, the source of 

their frustration), (2) public life (issues concerning politics and Irish Nationalism), and (3) spiritual life 

(issues related to religion), the last two revealing alienation of the characters.  

However, Stephen’s interior monologue consists of multiple allusions to philosophy, literature, religion, 

history, social theories, and myth, disclosing a highly artistic nature of an intellectual concerned with 

spiritual issues. Stephen is the philosopher, abstract thinker, spiritual, intellectual, and learned, and his 

interior monologue is complex and reflects a diversity of interests and fields of knowledge. Hence also 

the 
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very small amount of author’s intervention in the form of third person narration or traditional dialogue. 

On the contrary, Bloom’s interior monologue points to a more pragmatic, materialistic, less intellectual 

and sophisticated personality of an ordinary man with no special complexity of thought, inefficient and 

obsessed with his inefficiency and inferiority, and revealing, like Stephen, the sense of alienation and 

frustration.  

Leopold is the ordinary citizen, modern urban man, material and practical, “the common man who 

imagines he has a practical, scientific cast of mind reflecting on things” (Pierce, 2006: 18) and who 

apprehends the objects “by all of the senses as well as the intellect – but mostly by the senses” (Sharkey, 

2006: 242). His interior monologue is less complicated, hence the author’s frequent intervention with 

the third person narration, free indirect discourse and the use of dialogue, in particular regarding 

characterisation. Each character’s interior monologue is divided in sections of the novel; each section is 

related to the rest, contributing to the expression of the general themes and ideas, but each has also its 

own setting and mode of narration, its own reference to a single hour, organ, art, colour, symbol, and 

technique, and, above all, its own thematic and structural unity.  

The human being requires food to survive as individual and sexual encounter to survive as race, and it 

seems that “Lestrygonians” argues about this by its focus on sexuality coming next to food. The main 

emphasis is on hunger, food and eating, the real experience of eating as a fundamental activity, 

connected to “the real experience of hunger and desire, of pleasure and discomfort, of self-regulation 

and self-indulgence, of joy and guilt” (Appelbaum, 2006: xiii). It is in this episode that Joyce draws the 

close connection between food consumption and personal identity.  

At the beginning rather weak but rapidly growing in intensity, Bloom’s hunger comes gradually to 

prevail over all other feelings, interferes with other thoughts, in particular his sexual and sensual 

imagination, and throughout the entire interior monologue represents the main stimulus for all his other 

abstract manifestations of the mind. In other words, Leopold’s diverse thoughts – about Molly, their 

dead son, work, Irish national issues, religion, literature, etc. – based on the principle of free-association 

and stimulated by his sense of hunger, would gradually be systematized to rotate around the idea of food 

and eating reaching its paramount dominance over his consciousness at the moment of entering the 

Burton’s restaurant. Prior to this moment, Bloom recognizes his bodily need: “Ah, I’m hungry”. Leading 

to this understanding is a complex experience of the mind “hopping among remembered sights and 

sounds, commonplace sayings, and immediate sensations” (Baldick, 2005: 209). Also,  

as Bloom wanders the streets, his thoughts about people he sees, or advertising gimmicks and slogans that he 

reads or recalls, constantly switch back involuntarily to food and drink, until he becomes aware that he is hungry 

and needs his midday meal. Predisposed to a sort of practical utopianism, he ponders the merits and 

disadvantages of communal kitchens, then of vegetarianism, before rehearsing, in a sequence of broken yet 

loosely associated phrases, the horrors of butchery. (Baldick, 2005: 208) 

Already at the very beginning of “Lestrygonians”, Leopold’s sense of hunger, bound to sensual images, 

reveals itself in that his first thoughts are on “pineapple rock, lemon platt, butter scotch. A sugarsticky 

girl shovelling scoopfuls of creams for a Christian brother.” Intermingled with the thoughts on food are 

those on religion, which are stimulated by the first contact with reality from this section, when Leopold 

is handed a religious leaflet containing the words “Blood of the Lamb”. Leopold at first mistakes 

“Blood” with “Bloom”; then embarks on speculating simultaneously about religion and food in that “All 

are washed in the blood of the lamb”, “God wants blood victim”, etc.; and arrives to a feeling of 

compassion for a child that looks “underfed” and then for some gulls – “those poor birds” – and he buys 

two cakes for a penny to feed the birds. One may notice that Bloom’s thoughts on food and eating unveil 

a nice, warm-hearted personality, which is also due to the fact that his sense of hunger has not acquired 

its full strength yet.  
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Next pages show Leopold’s thinking process turning to private life, namely family issues, and here 

emerge the main two sources of Leopold’s sense of frustration and alienation: the death of his son and 

Molly committing adultery with Boylan. Leopold discloses it on the mental level in his interior 

monologue (“If he ... O! Eh? No ... No. No, no. I don’t believe it. He wouldn’t surely? No, no”), and 

also by the help of the narrator (“Mr Bloom moved forward raising his troubled eyes”), and then again 

in the framework of his psychological experience (“Think no more about that”). Bloom attempts to 

escape the disturbing reflections by rapidly changing the turn of thought and by contrasting the happy 

family life from the past (“Happy. Happy. That was the night”) with the unhappy present that began 

after the death of their son. Leopold’s interior monologue is interrupted by the meeting of an 

acquaintance, Mrs. Breen, actually an old sweetheart of Leopold’s, and their dialogue.  

Following this intrusion of a traditional type of narrative organization, Bloom’s interior monologue 

continues with references to the newspaper Irish Times, stimulating abstract manifestations on his job 

and later on nationalism, namely Irish national issues, denoting a new turn of his thought which signifies 

the shift in the thematic perspectives of the novel from the private existence to public life and politics. 

The thoughts on the issues of Irish nationalism intermingle with those on newspaper, work, literature, 

urban life, and more and more with references to food and eating.  

Approaching the restaurant, Bloom’s anxiety reaches its culmination as his sense of hunger is also at 

peak, dominates the consciousness and disturbs the discursive logic of thinking (“Duke street. Here we 

are. Must eat. The Burton. Feel better then”), and excludes all other abstract manifestations of the mind 

except for the sexual images borrowed from a novel: “Perfumed bodies, warm, full. All kissed, yielded: 

in deep summer fields, tangled pressed grass, in trickling hallways of tenements, along sofas, creaking 

beds. – Jack, love! – Darling! – Kiss me, Reggy! – My boy! – Love!”. Compositionally, the interior 

monologue here, as in much of the novel, and as registered by stream of consciousness, shows 

discontinuity and fragmentation, meaning “an energetic cutting back and forth between swathes of 

disparate linguistic materials that are assembled in a complex, aesthetically satisfying narrative whole”, 

since Joyce “embraces the fragmentation” and “the fragments in his treatment of them become a new 

kind of poetry that affirms simultaneously the inventive energies of the mind and the concrete 

particularities of everyday experience” (Alter, 2005: 162).  

The moment of Bloom entering the restaurant, with his psychological condition being solely under the 

stimuli of hunger and sensual desire chaotically interfusing one with another, represents the climax of 

the section. Leopold’s “heart astir”, he “pushed in the door of the Burton restaurant”, and, continues the 

narrator, “Stink gripped his trembling breath.” Here the narrator’s intervention ends, and the reader 

views the whole picture through Leopold’s eyes, the scene being reflected mainly as a flux of abstract 

manifestations in the form of interior monologue:  

See the animals feed.  

Men, men, men.  

Perched on high stools by the bar, hats shoved back, at the tables calling for more bread no charge, swilling, 

wolfing gobfuls of sloppy food, their eyes bulging, wiping wetted moustaches. A pallid suetfaced young man 

polished his tumbler knife fork and spoon with his napkin. New set of microbes. A man with an infant’s 

saucestained napkin tucked round him shovelled gurgling soup down his gullet. A man spitting back on his 

plate: halfmasticated gristle: gums: no teeth to chewchewchew it. Chump chop from the grill. Bolting to get it 

over. Sad booser's eyes. Bitten off more than he can chew. Am I like that? See ourselves as others see us. 

Hungry man is an angry man. Working tooth and jaw. Don't! O! A bone! That last pagan king of Ireland Cormac 

in the schoolpoem choked himself at Sletty southward of the Boyne. Wonder what he was eating. Something 

galoptious. Saint Patrick converted him to Christianity. Couldn’t swallow it all however.  

– Roast beef and cabbage. 

– One stew.  

Smells of men. Spaton sawdust, sweetish warmish cigarettesmoke, reek of plug, spilt beer, men’s beery piss, 

the stale of ferment. His gorge rose. 

Couldn’t eat a morsel here.  



121 

 

The scene at Burton’s restaurant containing the consumption of food is materialised in the discourse of 

the text as a distinct process in the psychological experience of Bloom and the atmosphere created this 

way is presented as unpleasant, uncivilised and disgusting, a real image of cannibalistic consumption. 

This moment in the character’s psychological experience is highly revelatory for the true comprehension 

of his personality: people are viewed as animals, lestrygonians, that is, cannibals; his first thought – “see 

the animals feed” – reveals that Bloom is disgusted by the atmosphere and by the people eating there, 

since his stomach is brought to the point of vomit.  

Cannibalism means savagery and inhuman cruelty, and the scene propagates an archetypal image of 

cannibalism and “the connotations of ‘cannibalism’ imply a cultural archetype, conjuring up 

irredeemably savage, most primitive and distant tribes, or the pathological disintegration of personality 

and social order” (Sceats, 2000: 41). Also, since it is not rendered as the literal eating of human flesh, 

cannibalism is employed here metaphorically, as a “figurative cannibalism”, meaning “the use of 

cannibalistic desire or behaviour as a metaphor” (Sceats, 2000: 42). Another interesting interpretation 

of this central episode of “Lestrygonians” is given by Vincent Sherry: the scene at the restaurant 

represents  

a recasting of the original Homeric adventure, in Book X, where Odysseus’ men meet the cannibals. Bloom, 

turning into Burton’s restaurant, enters an equally savage prospect (8.650ff.), where the forbidden practices of 

Homer’s tribe are centered in the consumption of meat: “pungent meatjuice” (651) registers a shock in Bloom’s 

first, lasting, intensifying impression. Carnivorism is hardly cannibalism, however, and the logic of the 

Bloomian overreaction is given in the litany he chants over this prospect. “Men, men, men” (8.653): where 

redblooded men (used to) eat meat, the supplanting of Bloom’s own virility by Boylan causes him to bestialize 

this scene of flesh-eaters. (Sherry, 2004: 70) 

Thinking like a human hater, Bloom reveals a particular attitude towards men, and the phrase “hungry 

man is an angry man” referring to the people in the restaurant may easily be ascribed to render Bloom 

as being himself angry, which is to be angry at human condition in general. Hunger is a need, but here 

the “awareness of hunger is often associated with pain, desperation, and aggression” (Appelbaum, 2006: 

248). Disgusted by the atmosphere, Bloom “couldn’t eat a morsel here”. He leaves the restaurant, comes 

“out into clearer air”, is back on the streets of Dublin, actually turning “back towards Grafton street”, 

and, with his still strong sense of hunger and anger (“Eat or be eaten. Kill! Kill!” and “Ah, I’m hungry”), 

Bloom goes to another restaurant.  

This second eating place is Davy Byrne’s “moral pub”, where he has a cheese sandwich and a glass of 

burgundy. It is interesting to notice that before this actual eating Bloom has expressed fondness of 

animal meat and ridiculed the vegetarian food, but, after the experience at Burton’s restaurant, he cannot 

eat meat and asks for “mighty cheese”, a Gorgonzola sandwich: the cheese “is neither vegetable nor 

meat, yet it is alive: it is formed from mammal’s milk without slaughter, and enclosed in bread which is 

vegetable in origin but reconstructed by man” (Ellmann, 1986: 78). 

After consuming the food, it seems that ‘full man is a happy man’, and Bloom feels much better in terms 

of psychological condition, peace returns to his mind, the world around is quiet and nice, “nice quiet 

bar. Nice piece of wood in that counter. Nicely planed.” Presumably, Bloom contemplates and 

apprehends beauty in a framework of an aesthetic which is primarily sensual, a parody on Stephen’s 

aesthetic theory: “If Stephen is right, Bloom must also advance along “the stages themselves of all 

esthetic apprehension.” These, we recall, Stephen has borrowed from Aquinas and then modified: 

integritas, consonantia, and quidditas. Stephen says, “Find these and you find the qualities of universal 

beauty” (P, 211)” (Sharkey, 2006: 240). As if proving again the connection of food with sex, and that 

eating may supplant for the lack of affection, memories of the happy past with Molly emerge into 

Bloom’s mind, and he recollects his wife “fondling him in her lap”, remembers their courtship, love, 

games, and kisses. Influenced by the “glowing wine on his palate” and with the sense of hunger now 

vanished, Bloom remembers the once strong sexual attraction between them, and his sexual appetite 

which arises through memory has “the same fastidiousness or vulgarity as the stomachic one” (Ellmann, 

1986: 79):  
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O wonder! Coolsoft with ointments her hand touched me, caressed: her eyes upon me did not turn away. 

Ravished over her I lay, full lips full open, kissed her mouth. Yum. Softly she gave me in my mouth the 

seedcake warm and chewed. Mawkish pulp her mouth had mumbled sweetsour of her spittle. Joy: I ate it: joy. 

Young life, her lips that gave me pouting. Soft warm sticky gumjelly lips. Flowers her eyes were, take me, 

willing eyes. (...) Screened under ferns she laughed warmfolded. Wildly I lay on her, kissed her: eyes, her lips, 

her stretched neck beating, woman's breasts full in her blouse of nun's veiling, fat nipples upright. Hot I tongued 

her. She kissed me. I was kissed. All yielding she tossed my hair. Kissed, she kissed me. 

Bloom’s reverie of Molly first yielding to him on Howth Hill, stimulated by something extremely trivial 

and valueless, namely by watching two flies mate on a window, is an “aesthetic reverie” which reveals 

Bloom being on the sensual side of human experience, since he “apprehends beauty” primarily through 

senses – taste, hearing, sight, tactile sensations – and his “aesthetic is a sensual immersion in the world” 

(Sharkey, 2006: 239). 

The recollection of the happy young love shows again that the episode “is generated mostly out of two 

different attitudes towards food and sexuality” (Ellmann, 1986: 74). Such memories of a happy past 

represent a recurrent motif in the novel; they offer to Bloom “another weapon against the Lestrygonians, 

whichever food they devour, and that is memory” (Ellmann, 1986: 78); they make Bloom “realize how 

much less happy he is today than he was once” (Sharkey, 2006: 239); at the same time, they have another 

meaning: “Bloom, at once Ulysses and the Wandering Jew, longs to return from exile to the land flowing 

with milk and honey which is also Ithaca and faithful Penelope” (Alter, 2005: 163). The memories are 

an attempt to escape the problematic present, to reassert passion and erotic appetite, and they imply that 

Ulysses “is not a novel about desire fulfilled but about the healthiness of desire constantly reasserting 

itself, despite all frustrating experience, as a stubborn attachment to life” (Alter, 2005: 163-164). 

For the second time in the section, Joyce interrupts the character’s interior monologue by a dialogue, 

this time between Davy Byrne and Nosey Flynn, about Leopold, in which he is called a “decent quiet 

man” but also regarded as being “in trouble” and “in mourning”. The dialogue represents a traditional 

type of characterisation by which the reader learns about the character from outside and the meaning 

acquired this way might coincide or be different from what the reader learns about the character in the 

context of self-characterisation offered by the interior monologue.  

At the beginning Bloom has behaved and thought as a decent man, but the sense of hunger and the 

frustration at Molly’s adultery stimulated abstract manifestations showing a human-hater, disgusted by 

the human-cannibals. After consuming the food and his sense of hunger being suppressed, Bloom shows 

himself again to be a decent and nice man, as it was stated in the dialogue and as it is now revealed by 

his thoughts and behaviour.  

Bloom leaves the restaurant and, walking towards the National Library, remembers Molly and Boylan, 

but drives away the disturbing thoughts (“Today. Today. Not think”) in an attempt to preserve his present 

condition of “feel better”. Bloom reveals his decency by trying to help a blind boy to cross the street, 

expresses much sympathy towards him, but, to a certain extent, his compassionate behaviour may seem 

exaggerated as the “blind stripling” does not express a clear wish to be helped. “Wants to cross”, thinks 

Bloom about the boy; “Do you want to cross?” asks Bloom; receiving no answer, Bloom insists: “You’re 

in Dawson street”, “Molesworth street is opposite”, “Do you want to cross? There’s nothing in the way”, 

etc. After helping the boy, Bloom continues to think about him and comes to identify himself with the 

blind person and even to express anger at the cruel destiny: “Poor fellow! Quite a boy. Terrible. Really 

terrible. What dreams would he have, not seeing? Life a dream for him. Where is the justice being born 

that way?”  

Leopold Bloom’s flux of abstract manifestations of the mind revealing his apparently nice and 

compassionate personality is interrupted when, almost approaching the library, he catches a glimpse of 

Boylan on the street. Marked by this contact with reality, Bloom’s psychological status quo is disturbed 

and his consciousness is again overcome by the sense of frustration and alienation. Resembling the 

moment of entering Burton’s restaurant, here his thoughts also emerge chaotically and disorganized, as 

he is anxious to avoid seeing Boylan:  

Straw hat in sunlight. Tan shoes. Turnedup trousers. It is. It is. His heart quopped softly. To the right. Museum. 

Goddesses. He swerved to the right. Is it? Almost certain. Won’t look. Wine in my face. Why did I? Too heady. 

Yes, it is. The walk. Not see. Get on. Making for the museum gate with long windy steps he lifted his eyes. 

Handsome building. Sir Thomas Deane designed. Not following me? Didn’t see me perhaps. Light in his eyes. 
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Such a psychological state is typical of the frustrated personality of a man with inferiority complex 

induced by something or someone undesirable. This is exteriorised by Bloom pretending to admire the 

architecture and searching anxiously in his pockets, where he finds a leaflet, a potato, and a cake of 

soap. It is suggested that Bloom is anxious to avoid an encounter with the Lestrygonian Boylan because 

he is afraid of him.  

Indeed, the inferiority complex is usually provoked by someone stronger and, in his desperate attempts 

to avoid facing Boylan, Leopold thinks and behaves like an individual that fails and accepts the 

dominance of the male rival in his self-induced (since the reader is not told whether Molly and Boylan 

have an affair) fight for female response. The section ends with Bloom trying to leave the open space of 

the street and to find a safe refuge; for this, he reaches the National Library, goes through its gate and 

only then feels safe:  

Hurry. Walk quietly. Moment more. My heart. 

His hand looking for the where did I put found in his hip pocket soap lotion have to call tepid paper stuck. Ah 

soap there I yes. Gate.  

Safe! 

Here emerges “perhaps the single most striking contrast between Homer’s Achaean hero and his modern 

Dubliner [which] is the conduct of each when he returns to his defiled home: Bloom will make no move 

against Boylan himself. He hates violence; and he knows that he was not innocently wronged by Boylan, 

as Odysseus was by the suitors” (Sultan, 1990: 46). Instead of acting against his rival, Bloom seeks 

refuge in the museum statues, which means that he seeks “refuge in a static, history-free realm”; in other 

words, “because Molly is historical and achievable, adultery is possible. Thus when Bloom flees Boylan 

by taking refuge in the company of cold, quiet, timeless statues, he flees not just Boylan’s adulterous 

threat or even adultery in general, but the historical condition of human experience” (Sharkey, 2006: 

248). 

6. Concluding Reflections 

As revealed in Ulysses, in general, and in “Lestrygonians”, in particular, the chronotope of the city in 

Joyce is the arena for the manifestation of the psychological experience of the character, in particular 

the conscious response to the external, including urban, stimuli and to the subconscious stimuli, such as 

the sense of hunger or libido, which result in the narrativization of the whole spectrum of the abstract 

manifestations of the mind.  

The episode “Lestrygonians”, like the whole novel and the entire Joyce’s work, is created around the 

theme of the condition of modern man in the modern world searching for self-identity, social identity, 

and stable values in a troubled period in the history of Europe and Ireland. Apart from this, as it is clear 

from the section, James Joyce focuses on national problems of Ireland, religious issues, realities of 

family life, aspects of urban existence, and others, thus demonstrating that his visions and concerns 

continuously change, diversify and expand from personal to public and to universal, from Ireland to the 

entire world, from the condition of Leopold, Molly and Stephen to the general human existence. 

Concerning the character representation strategies, Joyce attempts to grasp the sense of frustration, 

alienation and futility that dominates the conscious level of the psyche, and the atmosphere of chaos and 

confusion that surrounds the individual existence. In order to achieve it, Joyce applies a combination of 

multiple thematic and structural perspectives in rendering the psychological experience involving the 

relationship between consciousness and unconscious and between consciousness and external reality. 

In “Lestrygonians”, as in the novel in general and as for Stephen and Molly, the text is basically an 

interior monologue representing the psychological experience of Bloom, which consists of the abstract 

manifestations of the mind on the conscious level and whose processes are stimulated by (1) personal 

unconscious and (2) the contacts with reality. In other words, the character’s thinking process is under 

the 
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determinism of both inner and outer stimuli. It is generally accepted that the personal unconscious 

determines the general and permanent type and pattern of the individual consciousness and that it 

provides the true understanding of the character’s personality. The contacts with reality, although also 

stimulate the unconscious, determine mostly the particular manifestations and changes in the course of 

the individual mental experience, and thus may give a false and misleading understanding of character’s 

personality.  

In “Lestrygonians” the most important unconscious stimulus is the sense of hunger that influences 

character’s action but above all his thoughts and ideas focusing them on food and eating. The food is 

here “is a major means of self-definition, as well as an important channel for the transmission of culture”, 

meaning that, apart from revealing self-identity, food is also a “social signifier, a bearer of interpersonal 

and cultural meaning” (Sceats, 2000: 133). When hunger dominates the consciousness, Bloom’s 

alienation and frustration reveal themselves as criticism on society, scepticism towards religion and 

national issues, but especially as hatred of people, the denial of human condition, as in the scene in the 

restaurant, in which the sense of hunger reaches its climax and the idea of food rules the mind. Other 

examples of stimuli in Bloom would be his obsession with Molly’s adultery and the anxiety at the death 

of his son. In Stephen’s case, the unconscious stimuli are also numerous, but the dominant ones are his 

obsession with guilt related to the death of his mother (having refused to adopt piety) and the concern 

with his accomplishment or non-accomplishment as an artist, which, like with Bloom, influence most 

of the abstract manifestations and reveal frustration and alienation as dominant features of his 

personality.  

Also numerous are the examples of the contacts with reality (receive a leaflet, meet a friend, smell 

something, etc.), which represent external stimuli for the thinking activity at certain moments in the 

present time of the consciousness and in the present of narration, but also influence the unconscious and 

determine its activity, such as the revival of certain memories of the past experience in order to be 

juxtaposed to the present situation. In Leopold’s case, getting a paper on the street stimulates immediate 

abstract speculations on religious issues; a newspaper influences thoughts on public life, political issues, 

Irish nationalism, journalism, and literature; meeting an acquaintance determines recollections of the 

past experience concerning family, home and private life, happy once but now unhappy.  

By interrelating unconscious, consciousness and immediate reality Joyce creates a unique mode of 

characterisation and achieves a complex and at the same time contradictory depiction of the human 

mind. Each character expresses a distinct interior monologue that corresponds to the individual ways of 

thinking and behaviour, showing that both the unconscious and conscious patterns of inner life are 

closely connected to family, nation, milieu, education, human interaction, disposition, emotional states, 

thus showing the distinct particular features of each individual. The interior monologue renders the mind 

of the character as an obscure universe, a personal world consisting of quickly changing impressions 

and sensations.  

The interior monologue is based on the character’s chaotic and simultaneous process of free association 

of diverse abstract manifestations related to personal experience, as well as to different mythic allusions 

and archetypal correspondences, suggesting the complexity of the individual psychological experience. 

The most important moments in the interior monologue are epiphanies, “sudden, unlooked-for turns in 

experience” (Ellmann, 1986: xvi), used to express the character’s awareness of himself and to make him 

experience concentrating states of intense revelation, illumination, and deep understanding with 

important symbolical implications for the whole existence.  

In “Lestrygonians”, the most revelatory moment is the scene in Burton’s restaurant, in which hunger 

dominates consciousness and determines a particular attitude towards people, which is revealed solely 

on the mental level and which refers to cannibalism, lack of civilised manners and behaviour, animal 

condition. The meaning emerging from this attitude is opposed to that from the dialogue between two 

men about Leopold. The psychic explosion in the restaurant and the dialogue represent the opposition 

between what 
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reader learns from the disclosed by stream of consciousness technique Bloom’s consciousness 

(frustration, alienation, hatred for people) and what reader learns from the dialogue as an external source 

(he is a nice and compassionate person). The attitude of disgust and rejection expressed by a dominated 

by hunger consciousness is also opposed to the decent behaviour on the street after consuming the food: 

Bloom is sympathetic and sensitive when meeting a blind boy, indeed a person “sensitive amid crudity” 

(Ellmann, 1986: 107). 

It is suggested that eating offers a sense of satisfaction, happiness and accomplishment (resulting in 

helping a blind person and remembering only pleasant moments of the past) which is nothing but 

momentary and illusionary, since hunger is an innate and basic need and emerges over and over again. 

Likewise, Bloom is in general a frustrated personality, alienated in society, unsuccessful professionally, 

unhappy in family life, unable to establish communication.  

A tragic-comical figure shown as carrying out his duties as father, husband, citizen, and employee, he 

performs throughout the day a symbolic journey meeting a variety of people in different places. In these 

interactions Bloom expresses his sense of alienation in family and society, his sense of frustration 

induced by the death of his son and the infidelity of Molly, and, although different in matters of 

personality from Homer’s hero, Bloom acts as a Ulysses in search of his Telemachus, expressing “the 

desire to be a stepfather, or more precisely a Stephen-father” (Thurston, 2004: 186), and eager to kill his 

wife’s suitors.  

The novel Ulysses shows Joyce’s special ability to catch even the most obscure and hidden thoughts and 

feelings of the human being, while creating a balance between the individual experience and the social 

and universal experience of the human race. In steps of Dostoyevsky, the character receives the primary 

focus, and in doing so, Joyce attempts at authorial withdrawal and allows his characters the freedom to 

speak for themselves, to disclose their own mind and expose it to the apprehension of the reader who, 

as a spectator, “anticipates a showing, rather than a telling, of the self” (Miller, 2002: 134). The 

independence of self-expression regards the individual consciousness and unconscious, and the literary 

devices which better express the individuality of the character are the form of interior monologue, the 

stream of consciousness technique, the moments of epiphany.  

These are the facts, among many others, that make Joyce to be one of the most important twentieth-

century writers and a major novelist who, by defying tradition, discovered new realms and methods of 

literary expression, as a consequence determining, together with Woolf and Eliot, the disappearance of 

the complex of insularity of British literature and its openness to artistic originality and influences of all 

kind. The departure from realism and conventions manifested not only in the concern with inner 

individual consciousness – “the psychology of the free human individual” (Lawrence), the author should 

“look within” and examine the mind (Woolf) – but also in choosing new strategies, forms, styles, and 

new subjects and themes such as the experience of city life, subconscious drives, sexual instinct, hunger, 

history, women, empire, sex, and others. 
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Öz 

Günümüzde çeviri piyasasında üretilen çevirilerin büyük bir kısmını teknik metinlerin çevirileri 

oluşturmaktadır. Buna rağmen çeviribilim alanında hala bu konu üzerine yürütülen çalışmaların görece daha az 

sayıda olduğu da bilinmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri arasında teknik metinlerin görece basit metinler 

oldukları, içerik bakımından zengin olmadıkları, belirli bir alana özgü olduğu için içerdikleri sözcük ya da 

terimlerin sıkça tekrarlanıyor olması ve en önemlisi de biçem bakımından zengin olmadıklarına dair 

önyargıların bulunmasıdır. Oysa teknik metinler tamamen biçemden arındırılmış metinler değillerdir. Biçem 

ve çeviri ilişkisi çoğunlukla çeviri değerlendirmesi, yazınsal çeviri metinlerin biçemsel bağlamda incelenmesi 

ve çeviri eleştirisine yönelik çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Teknik ya da belli bir alana yönelik özel alan 

çevirisi kapsamında biçem ya da biçemsel incelemeye yönelik çalışmaların tıpkı teknik metinler hakkında 

çalışmalar gibi az sayıda bulunması da yukarıda bahsedilen önyargının doğal bir sonucu olabilir. Bu çalışmanın 

amacı da teknik metinlerin de kendilerine özgü biçemlerinin olup olmadığını bir kullanma kılavuzundan 

örneklerle irdelemektir. Bu amaçla Türkçe – İngilizce dil çiftinde gerçekleştirilmiş elektrikli bir ısıtıcı ürününe 

ait kullanma kılavuzu çevirisinden örnekler incelenecektir. Bu bağlamda kaynak ve erek metin salt metin analizi 

yöntemiyle değil ayrıca biçembilimsel bakımından irdelenecektir. Elde edilecek bulguların kullanma 

kılavuzlarının da kendilerine özgü bir biçemlerinin olduğunu ispatlaması beklenmektedir. Bulgular ayrıca 

çeviri sürecinde kaynak metinlerdeki biçemin erek metinlere ne ölçüde aktarıldığını da gösterebilir. Böylece 

teknik metinlerin çevirisinde biçemin de göz önünde bulundurulması gereken bir olgu olduğu kabul edilebilir. 

Böylesi bir yaklaşım teoride hak ettiği yere henüz ulaşamamış olsa da çeviri uygulamalarında görece daha çok 

yere sahip olan teknik çeviriye yönelik önyargıların önlenmesine yardımcı olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknik Çeviri; Kullanma Kılavuzlar; Biçembilimsel Yöntem 

 

Abstract 

Nowadays quite a large portion of the translations produced in the translation market consists of translations of 

technical texts. However, it is well known that researches on this subject in the field of translation studies are 

relatively fewer than the other topics in the same field. Among the reasons for this state of technical translation 

those prejudices could be demonstrated; technical texts are relatively simple texts, they are not rich in context, 

since they do belong to a specific area the words or terms they compromise are repeated too frequently and the 

most important of all, they are poor in terms of style. In fact, technical texts are not the type texts that is entirely 

deprived of style. We find the connection between style and translation mostly in studies aimed at translation 

assessment, reviewing literary texts in the stylistic context and translation criticism. The fact that the studies 

intended for the reviewing of style or stylistics within the context of technical translation or translation of texts 

in specialised fields are relatively few, just as in the case of studies on technical texts, could be a natural 

consequence of the prejudice related with the style that has been mentioned above. The aim of this study is to 

examine whether the technical texts do have a characteristic style or not with samples from a user guide. To 

this end, samples from a translation (in Turkish and English language pair) of a user guide belonging to an 

electrical fan heater will be analysed. In this context, source and target texts will be viewed not only with the 

text analysis method but also with the stylistic method. It is expected that the findings of the analysis could 

prove that the user guides as well have a style on their own rights. The findings could also indicate to what 

extent style in the source texts is transferred in the target texts. In this way, it could be acknowledged that style 

is a phenomenon which should be considered in the translation process of technical texts. Even if such an 

approach has not gained a rightful ground in theory yet, it could at least impede the prejudices aiming at 

technical translation, which has a larger space in translation practice. 

 

Keywords: Technical translation; user guides; stylistic method 

1. Giriş 

Günümüz çeviri piyasasında üretilen çevirilerin büyük bir kısmını teknik metinler oluştururken 

çeviribilim alanında teknik metinler ya da çevirilerine ayrılan yer görece çok sınırlıdır. Mütercim ve 

tercümanlık (Translation and Interpreting) başlıkları altında çeviribilim alanına yönelik bir araya 

getirilmiş oldukça kapsamlı bir kaynak dizini olan BITRA1’da (81000’den fazla kaynak eser) yapılan 

 
1 BITRA: Bibliography of Interpreting and Translation (Mütercim Tercümanlık Kaynak Dizini). Çevrimiçi erişim için bkz. 

https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp  

mailto:inonukorkmaz@trakya.edu.tr
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp
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basit bir taramada ‘teknik çeviri’ başlığı için 575 (%0,79) ve ‘teknik’ başlığı için ise 2134 (%2,63) sonuç 

elde edilmiştir. Burada hemen şunu da belirtmek gerekir ‘teknik’ başlığı ile yapılan taramanın 

sonuçlarının bir kısmının da aslında yazın çevirisi ve diğer çeviri başlıkları altında toplanabilecek 

eserlerde ‘teknik’ sözcüğünün ‘yöntem’ anlamında kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu durum teknik 

çevirinin uygulamada elinde tuttuğu egemenliğe teorik alanda bir türlü ulaşamadığı anlamına 

gelmektedir. 

Teknik çevirinin böylesine göz ardı edilmesinin nedeni olarak bir takım önyargıların bulunduğu iddia 

edilmektedir (Byrne, 2006). Bu önyargılar ise teknik metinlerin diğer tür metinlerin yanında görece basit 

oldukları üstelik içerik bakımından da yeterince zengin olmadıklarına dair görüşleri içermektedir (a.g.e). 

Byrne ayrıca teknik metinlerin belirli bir alana özgü olmalarından dolayı barındırdıkları sözcük ya da 

terimlerin sıkça tekrarlanıyor olmasına yönelik bir önyargının bulunduğundan da bahsetmektedir. En 

önemlisi ise teknik metinlerin biçem bakımından zengin olmadıklarına yönelik önyargıdır.  

Şayet teknik metinlerde biçemin varlığını sorgularken tıpkı yazınsal metinlerdeki gibi sanatsal bir bakış 

açısıyla yaklaşırsak elbette teknik metinlerde bu tipte bir biçemin varlığını ispatlamak mümkün 

olmayabilir. Ancak biçemi bir üslup, anlatma ya da ifade etme biçimi olarak değerlendirecek olursak 

teknik metinlerde de karşımıza çıkabileceğinden söz edilebilir. Bu durumda temel sorun biçem kavramı 

ile neyin kastedildiği ile ilintilidir.  

Biçemin bu bildirinin örneklemini oluşturan kaynak metin ile erek metnin dillerinde en genel anlamıyla 

tanımlamak ile başlayacak olursak;  

Türkçe sözlük anlamı:  Üslup / Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz (TDK).  

İngilizce sözlük anlamı:  A distinctive manner of expression (as in writing or speech) / (Ayırt edici bir 

ifade biçimi (tıpkı yazma ve konuşmada olduğu gibi) (Meriam Webster English Dictionary) 

Biçem kavramının çeviri ile ilişkilendirilmeden önce görece çeviribilimin de içinden evrilip geliştiği 

dilbilim penceresinden tanımlamak gerekirse;  

Dilbilim açısından anlamı: ‘Bir bireyin, dilsel gereç ve olanakları kendine özgü ölçütlerle seçip 

kullanması sonucu söyleme kattığı kişisel nitelikli özelliklerin tümü’ (Vardar, 2002). Aynı zamanda 

Deyiş olarak da adlandırılır. Terimin taşıdığı anlam karmaşık nitelikte olup birçok bağlamda ‘söz’ ve 

‘kişisel kullanım’ gibi başka kavramlarla örtüşür. Üstelik ‘şiirsel biçem’ ya da ‘resmi yazışma biçemi 

gibi herhangi bir dilsel düzlemde üretilen dilsel ürünlerin toplu özelliği olarak da yorumlanabilir.  

Tüm bunların ışığında biçem kavramı üzerine daha toparlayıcı bir yorumlama getirmek gerekirse, Leech 

ve Short’un deyimiyle biçem; ‘dilin belirli bir bağlamda belirli bir kişi tarafından belirli bir amaç 

doğrultusunda kullanılma biçimidir’(Short, 1981; 9). Bu tanımlamanın da gösterdiği üzere biçem 

örneğin söz sanatlarının kullanımı gibi salt yazınsal metinlerde karşımıza çıkması beklenen bir olgunun 

ötesine uzanmaktadır. Biçeme bu pencereden baktığımızda gündelik konuşmalarımız esnasında 

ürettiğimiz bir ya da iki sözcükten oluşan basit tümcelerden satırlar boyunca kesintisiz bir biçimde 

uzayan karmaşık tümcelere kadar pek çok dil kullanımında karşımıza çıkan bir olgunun varlığından söz 

etmek mümkündür.  

Biçemin incelenmesi söz konusu olduğunda ise salt metin analizinin sınırlarının ötesine geçip 

biçembilimsel bir yöntemin uygulanması gerekli görülebilir. Biçembilim, dilbilimin bir dalı olup 

biçemi, dilin ya da bireyin anlatım araç ile olanaklarını yine dilbilim ilkelerine göre inceler. Ayrıca 

deyişbilim olarak da adlandırılır. İki tip biçembiliminden söz edilmektedir. Dil biçembilimi ve yazınsal 

biçembilimi. Dil biçembilimi özellikle konuşma diline yönelir ve dilin bütün bireylerde görülen anlatım 

olgularını duygusal içerik ve değerleri bakımından inceler. Diğer yandan yazınsal biçembilim ise 

yazınsal eserleri dilin sanatsal işlevi açısından incelemektedir. Bazı kuramcılar biçemi dilsel bildirinin 

kendine dönük olması bakımından incelerken diğerleri bunu bir ‘sapma’ ya da olağan dil kullanımları 

göz önünde bulundurulduğunda genel örnekten bir ayrılma olarak görürler (Vardar, 2002).  
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Bu bildiri metninin örneklemini oluşturan kaynak ile erek metnin incelenmesinde ise yukarıda 

bahsedilen iki biçembilim türünden daha çok dil biçembilimi göz önünde bulundurulmuştur. Böylece 

dilin belirli bir bağlam içinde metnin yaratıcısının (teknik metin yazarı ve çevirmen) metnin hedef 

okuruna (kılavuzun ait olduğu ürünün kullanıcısı) belirli bir amaç doğrultusunda hangi biçemsel 

özelliklerle sunulduğu incelenmektedir.  

Bildiri metninin bundan sonraki bölümlerinde sırasıyla “biçem – çeviri” ve “teknik çeviri – biçem” 

kavramları arasındaki ilişki incelenecektir. Daha sonra ise Leech ve Short’un (2007) çerçevesini 

sundukları biçembilimsel yöntem betimlenecektir. Ardından çalışmanın örneklemini oluşturan 

kullanma kılavuzu ve çevirisinin bu yöntem ışığında incelenmesi gerçekleştirilip elde edilen sonuçlar 

yorumlanacaktır.  

2. Biçem ve Çeviri 

Çeviribilim alanyazınına baktığımızda biçem ve biçemsel incelemelerin çoğunlukla yazınsal metinlerle 

ilişkilendirildiğini görmekteyiz. House’un çevirinin nicel olarak değerlendirmeleri için bir model 

geliştirdiği çalışmasında biçem çeviri yeterliliğini değerlendirmede örnek olarak kullandığını 

görmekteyiz (House, 1977). Burada çeviri yeterliliği kaynak metnin biçeminin erek metne ne ölçüde 

aktarılabildiği ya da erek metinde hangi biçem ile karşılığını bulduğu olarak değerlendirilebilir. Bu 

durum biçemin dilbilim ve yazın eleştirisi alanlarında bir yöntem olarak kullanılması gibi yazın 

çevirilerinin değerlendirilmesinde de bir yöntem olarak kullanılmasının önünü açmaktadır. Çeviribilim 

alanında biçem ve çeviri odaklı çalışmaların çoğunlukla örnek çeviri incelemeleri başlığı altında 

toplandığını görmekteyiz. Bu tip çalışmalara birkaç örnek vermek gerekirse;  

N. Berrin Karayazıcı (1994) - Biçembilim ve Yazın Çevirisi; Virginia Woolf’un Orlando başlıklı 

eserinin Seniha Akar’ın çevirisi ile karşılaştırılarak incelendiği bu çalışmada araştırmacının yazın 

eleştirisi, dilbilimsel inceleme, biçembilimsel inceleme ve yazın çevirisi eleştirisi gibi alanlarından 

yararlandığı görülmektedir.  

Josep Marco (2004) - Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in 

Catalan; Bu makale çalışması çeviri ve biçem arasındaki ilişkiyi iki temel bakış açısıyla irdelemektedir. 

İlki kaynak metinlerdeki biçemin çeviri sürecindeki yolculuğunun nasıl gerçekleştiğidir. İkinci olarak 

ise araştırmacı benzer şiir tekniğine sahip çevirmen ya da çevirmenlerin biçemlerinin ürettikleri 

çevirilerde nasıl görünür bir hal aldığıdır. Bu bağlamda Henry James’in ‘The Turn of the Screw’ ve 

Edgar Allan Poe’nun ‘The Fall of the House of Usher’ başlıklı eserlerinin Katalan diline çevirilerinden 

örnekler incelenmiştir.  

Nazan Tutaş  (2006) - Yazınsal Metinlerde Biçembilimsel İnceleme; Bu çalışma ana hatlarıyla 

biçembilimsel incelemenin temel özelliklerini aktarmakta olup yazınsal metinleri incelemek üzere 

kullanılabilecek yöntemlere yer verilmektedir. Bu bağlamda biçembilimsel çözümlemeye örnek vermek 

üzere E.E.Cummings’in bir şiiri biçembilimsel olarak incelenmiştir.  

Ayalp Talun İnce (2011) – Yazınsal Çeviride Biçem Aktarımı Sorunu; Bu çalışmada araştırmacı 

biçemin tanımını hem dilbilimsel hem de yazınsal bağlamda irdelemiş ve Alman geleneğinden yola 

çıkarak biçemin nasıl incelendiğini betimlemiştir. Özellikle Püschel, Sanders ve Sandig’in bakış açısıyla 

biçem inceleme yöntemleri üzerinde durularak biçem aktarımı sorununa çözüm aranmıştır.  

Bahattin Aslan (2014) - Translating Experimental Literature: A Stylistic Analysis of the Turkish 

Translation of Cut-Ups in W. S. Burroughs’ the Soft Machine; W. S. Burroughs’un,  Yumuşak Makine 

başlığı ile çevrilen eserinin biçemsel analizini içeren bu çalışma ise kaynak ile hedef metinlerin biçemsel 

düzlemde ne ölçüde farklılaştıklarının üzerinde durulmuştur.  

Belkacemi Meriem (2014): Style in Translation A Comparative Stylistic Analysis of The Sand Child by 

Tahar Ben Jelloun; Bu çalışmada da yazınsal bir yapıt olarak Tahar Ben Jelloun’un ‘Kum Çocuğu’ 

başlıklı eserinin Fransızcadan Arapçaya çevirisinin biçembilimsel analizi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmacı analizinde biçemsel özelliklerin kaynak metinden erek metne örtük mü yoksa açık bir 

biçimde mi aktarılmakta olduğunu belirlemeyi amaç edinmiştir. Bu durum çalışmanın çeviri bağlamında 

biçemin kaynak metinden erek metne ne ölçüde aktarılabildiğini anlamamıza yarayacaktır.  
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Marcello Giugliano (2017): What The Analysis of Style in Translation Can Say - Disentangling Styles 

in Giovanni Giudici’s Translations of Poetry; Robert Frost’un şiirlerinin İtalyan şair Giovanni Giudici 

tarafından çevirilerinin karşıtsal analiz yöntemi ile incelendiği bu çalışmada yinelenen biçemsel 

özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmacı bu çalışmadaki biçem analizinin yazın çevirileri ile 

yazınsal metinlerin yorumlanması ve eleştirisi için etkili bir araç olduğu sonucuna varmıştır.  

Yukarıda değinilen araştırmalar biçem ile çeviri arasındaki ilişkinin ağırlıklı olarak yazınsal metinlerle 

sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Bu durum biçemin çoğunlukla yazınsal metinlerin incelenmesi, yazın 

çevirisi ve çeviri eleştirisi gibi başlıklar altında ele alındığını göstermektedir. Yazın çevirisi ve biçem 

arasındaki ilişki ise biçemin tıpkı yazın eleştirisi ve dilbilim incelemelerinde olduğu gibi yazın 

çevirisinin aşamalarında da kullanılıyor olmasında yatmaktadır (Karayazıcı, 1994). Karayazıcı çeviri 

sürecinde çevirmenin izlediği aşamaları belirlemiş ve biçembilimin sıralamada nerede konumlandığını 

şu şekilde göstermiştir;  

 

 

Tablo1: Çeviri ediminde çevirmenin izlediği aşamalar (Karayazıcı, 1994; 249). 

Eleştirel yorumlama            + Dilbilimsel göstergeleri inceleme 

Biçembilim Biçembilim 

Kaynak metni okuma yazma  

Seçim ve amaç dilde yeterlik  

Yeniden yaratma  

Yeniden yaratılan metnin eleştirel 

yorumlama yöntemi ile ortaya çıkan 

anlamların yeniden yaratılması  

Dilbilimsel göstergelerin ortaya 

çıkardığı özelliklerin yeniden 

yaratılması  
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Burada çevirmen kaynak metnin anlamsal ve dilbilimsel göstergeleri bir bütün olarak algılamak ve daha 

sonra bu bütünü anlamsal ve dilbilimsel göstergelere ayırmak zorundadır. Ayrılan göstergeler yeniden 

ancak bu sefer bir başka toplumsal ve kültürel bağlamda bir araya getirilecektir. Bu nedenle de tıpkı bir 

dilbilim araştırmacısının dilbilimsel göstergeleri incelemesi ve yazın eleştirmeninin göstergelerin işaret 

ettiği anlamları bulmaya çalışmasında kullandıkları yöntemleri çevrilecek olan metnin hem anlamsal 

hem de dilbilimsel açıdan incelenmesi gereklidir. Bunun için de okuma aşamasında biçembilimsel 

yöntem ve çözümleme devreye girer.  

3. Teknik Çeviri ve Biçem İlişkisi 

Teknik çeviriyi en basit anlamda, çevirinin genel tanımından da yararlanarak, iletişimsel bir süreç ya da 

hizmet olarak tanımlamak mümkündür. Byrne (2006) bu süreç ya da hizmetin belirli bir bağlam ya da 

durumda belirli bir kişi adına ve belirli bir amaç için üretildiğini öne sürmektedir. Aslında teknik çeviriyi 

etkileyen sınırlamalar ve durumlar teknik yazarlığı etkileyenler ile benzerlik göstermektedir. Dahası 

genel anlamda çeviri kavramını tanımlarken erek ya da kaynak odaklı yaklaşımlar arasındaki çekişme 

teknik çeviri kavramını tanımlarken de benzer biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Toury’nin 

çevirinin temel olarak iki önemli rol ile etkilendiğine yönelik düşünce özellikle teknik çeviri için 

geçerlidir (1995; 24-26); çeviri bir başka dil ve kültürde var olan bir başka metnin herhangi bir dilde 

yeniden temsil edilmesini içermektedir. 

Pinchuck ise teknik çevirinin müşteri için kabul edilebilirliği üzerine vurgu yapmaktadır. Bu görüşü 

şöyle dile getirmektedir; ‘hem müşterinin hem de çevirmenin asıl istediği minimum zaman ve çaba sarf 

ederek elde edilen tatmin edici bir çeviridir’ (Pinchuck, 1977; 205).  

Teknik çevirinin biçemden yoksun olduğuna dair önyargıya karşı çıkanlardan biri olan Byrne bunun 

tamamen temelsiz olduğunu vurgulamakta ve bu durumun teknik çevirmenlerin diğer türden 

çevirmenler ile aynı dil ve yazma becerilerine sahip olmadığını ima ettiğini belirtmektedir (2006; 5-6). 

Biçemi sadece yazınsal bir bakış açısıyla ele alacak olursak elbette teknik metinlerde yer almaz. Ancak 

biçemi bir metni oluşturma ve cümleleri oluşturma biçimi olarak değerlendirirsek teknik çeviride eşit 

derecede kendisine yer bulabilir. Bu görüşü desteklemek için biçemin salt yazınsal metinlerin tekelinde 

olmadığı teknik metinlerde de belirli bir amaç için yer aldığı öne sürülmektedir. Örneğin herhangi bir 

ürüne ait kullanma kılavuzunu oluşturmak için belirlenen sınırlı alan hem teknik yazarın hem de teknik 

çevirmenin aynı bilgiyi yeterince açık, basit ve kısa bir biçimde ifade etmesini gerektirmektedir.  

Teknik çevirinin biçemi üzerine üç temel kavramdan bahsetmek mümkündür. Herman bu üç kavramı 

teknik yazarların teknik metni oluşturmak için önlerinde duran hedeflerden yola çıkarak açıklık (clarity), 

kısalık (concision) ve doğruluk (correctness) olarak belirlemiştir (1993; 11-19).  

Açıklık: Rusça ve Almanca gibi aşırı derecede çekimli diller İngilizce ile karşılaştırıldığında birbirinden 

bağımsız ya da birbirine bağımlı çok sayıda tümceden oluşan uzun cümlelere sahip olabilir. Bu gibi 

dillerden İngilizceye gerçekleştirilen çeviri sürecinde çevirmenin cümleleri bölme ya da söz diziminde 

değişiklik yapma gibi stratejilerle çeviri metni açıkça anlaşılabilir kılması gerekmektedir.  

Kısalık : Genel kural gereği çoğu çevirinin ilk taslağı gereğinden çok sözcük içerebilir. Bunun en temel 

nedeni çevirmenin kaynak metindeki her düşünceyi erek metne aktarıldığından emin olmak istemesi 

sayılabilir. Her ne kadar çevirmenlerin çevirdikleri sözcük sayısı kadar ödeme aldıkları düşünüldüğünde 

bu durum avantajlı olarak görülmese de özellikle kullanma kılavuzları gibi sınırlı yerin elverişli olduğu 

durumlarda iletinin en kısa halde aktarılması önem taşımaktadır.  

Doğruluk : Teknik çeviride doğruluk öncelikle kaynak metindeki düşünceler ile teknik terimlerin doğru 

bir şekilde yeniden üretilmesi anlamına gelmektedir. İkinci olarak kaynak metindeki olası hatalara 

rağmen erek dilde doğru bir teknik metin oluşturmaktır.  

Teknik metinlerin hazırlanmasında önemli birer ölçüt olarak da sayılabilecek bu üç kavram aslında 

bizlere teknik metinlerin biçemi hakkında bir bakıma ipuçları sunmaktadır. Ancak bu ipuçları metinlerin 

daha derinlemesine analizi için yeterli olmayacaktır. Teknik metinlerin ve çevirilerinin biçem 

bakımından daha derinlemesine analizini gerçekleştirmek üzere ise biçembilimsel yönteme başvurmak 

gerekir.  
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4. Biçembilimsel Yöntem 

Biçembilim salt metin analizinden çok yazar ile okur arasında kurulan iletişim ile metinlerin okur 

tarafından nasıl anlamlandırıldığına yönelik bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu amaçla bir metinden 

elde edilebilecek dilbilgisel verilerin metnin incelenmesine ışık tutması beklenir. Ancak o zaman metin 

üzerinde gerçekleştirilecek olan çözümlemeler nesnellik kazanabilir. Yazınsal metinlerin kurgusu 

üzerine biçem bakış açısından yaklaşan Leech ve Short (2007; 61 - 64) düzyazı metinlerinin biçem 

çözümlemesi için kullanılabilecek bir kontrol listesi önermişlerdir. Liste dört temel başlıktan 

oluşmaktadır ve her bir grup altında toplanan diğer alt başlıklar da aşağıda daha detaylı bir biçimde 

açıklanmaktadır. 

1. Sözcüksel Gruplar 

2. Dilbilgisel Gruplar  

3. Değişmeceli Dil Grubu 

4. Bağlam ve Bağlaşıklık  

Sözcüksel Gruplar;  

1. Genel: Metinde basit – türetilmiş sözcükler mi kullanılmış? Sözcükler gündelik dile mi yoksa resmi 

dile mi ait? Betimlemeye mi yoksa değerlendirmeye mi yönelik? Özel isimler mi cins isimler mi 

kullanılıyor? Metinde ender rastlanan ya da özel alan bilgisi gerektiren sözcükler kullanılıyor mu? 

Bileşik isimler ya da özel ekler almış sözcükler kullanılıyor mu? 

2. Adlar: Soyut / Somut adlar?  Soyut kavramlar herhangi bir olaya, algı sürecine, ahlaki ya da toplumsal 

özelliklere karşılık gelecek biçimde kullanılıyor mu? Özel isim ya da topluluk isimleri kullanılıyor mu? 

3. Sıfatlar: Sıfatlar hangi sıklıkla kullanılıyor? Gönderme yaptıkları nitelikler nelerdir? Ne tip sıfatlar 

kullanılıyor? Niteleme, belirtme, karşılaştırma, yalın ya da türemiş / bileşik sıfat kullanım sıklığı nedir? 

4. Eylemler: Durum, hareket ya da olay bildiren eylemlerin sıklığı. Fiziksel hareketlere, söz eylemlere, 

psikolojik durumlara vs.ye yönelik eylem kullanım sıklığı. Kullanılan eylemlerin geçişli / geçişsiz, etken 

/ edilgen, dönüşlü / işteş, ettirgen olup olmadığı.  

5. Belirteçler: Hangi sıklıkta kullanılmakta? Anlamsal işlevleri nedir? Yer, zaman, yön, ölçü, niteleme 

ya da durum mu bildiriyor 

Dilbilgisel Gruplar 

1. Tümce Türleri: Bildirme, soru, emir ve ünlem tümcelerinin hangi sıklıkta kullanıldığı?  

2. Tümcelerin Yapısı:  Metindeki tümceler bir bütün olarak yalın ya da bileşik bir yapıya mı sahip? 

Ortalama tümce uzunluğu sözcük sayısı bakımından nedir?  

3. Öbekler: Ad tamlaması ya da sıfat tamlamalarının kullanım sıklığı nedir? Eylem öbeklerinin kullanım 

sıklığı. Eylemlerin zamanı (geniş ya da geçmiş gibi). 

4. Sözcük Türleri: Metinde adıl, belirteç, ilgeç, bağlaç ve ünlem kullanımlarının sıklığı.  

Değişmeceli Dil Grubu 

Dilin genel normlarından ayrılarak ön plana çıkarılmış yapıların varlığı incelenir. 

1. Dilbilgisel ve Sözlüksel Yapılar: Metinde biçimsel ve yapısal tekrarlamalar var mı? Sözcüklerin 

yerlerinin değiştirilmesine rastlanıyor mu?  

2. Sesbilgisel Yapı Taslakları: Metinde ses yinelemeleri gibi kullanımlar mevcut mu? Ünlü ya da ünsüz 

ses düzenlerinde özel bir kullanım var mı?  

3. Değişmeceli Dil Kullanımı: Dilsel düzenden belirli bir biçimde sapma ya da düzenin bilinçli olarak 

ihlal edilmesine rastlanıyor mu? Örneğin uydurma sözcük (neologism) kullanımı, anlamsal, 

sözdizimsel, sesbilgisel ya da grafolojik (yazıbilimsel) sapmalar mevcut mu? 
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Bağlam ve Bağlaşıklık 

1. Bağlam: Bağlam başlığı altında metnin ya da metnin bir bölümünün dış bağlantıları ele alınır. Metin 

yazarı ve okuru ya da karakterleri gibi katılımcıları arasında bir sosyal ilişkiyi varsayan söylem incelenir. 

Yazarın okuyucuya sesleniş biçimi nedir? Doğrudan / dolaylı (kurgudaki bir karakterin düşünce ve 

sözleriyle mi sesleniyor?) Metnin iletisinin göndereni ve gönderileni arasındaki ilişkiyi yansıtan ipuçları 

var mı? Yazar konuyu hangi anlatım tarzı ile iletiyor (doğrudan / dolaylı)?  

2. Bağlaşıklık: Bağlaşıklık ise metnin iç yapılanması olarak görülür. Metnin bir bölümünün bir diğeri 

ile nasıl ilişkilendirildiği ele alınır. Örneğin cümlelerin bir araya getiriliş biçimleri gibi. Metnin 

cümleleri arasındaki bağıntılar nasıl gerçekleştiriliyor? Örneğin adıl (o - he, she, it vs.) kullanarak 

gönderme yapılıyor mu? Ya da daha önce bahsi geçen bir özel ad için belirteç öbekleri kullanılıyor mu?  

5. İnceleme 

Bu çalışmada teknik metin alt türüne ait kullanma kılavuzlarından örnek bir metin incelenmiştir. Örnek 

olarak seçilen metin Sinbo marka SFH 3393 model numarasına sahip bir fanlı ısıtıcı ürününe ait 

kullanma kılavuzudur. Ürün bir Türk üretici firması tarafından üretilmektedir. Bu bağlamda çeviri yönü 

Türkçeden İngilizceye olarak belirlenmiştir. Kullanım kılavuzu Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça 

dillerinde hazırlanmıştır. Metnin yalnızca Türkçe ve İngilizce bölümleri incelenmiştir. Kılavuz metin 

kapak sayfası dâhil toplamda 20 sayfadan oluşan bir kitapçık biçimindedir. Metnin 1 – 5 sayfaları 

Türkçe, 6 – 8 sayfaları İngilizce, 9 – 13 sayfaları Rusça ve 14 – 16 sayfaları Arapça hazırlanmış olup 17 

– 19 sayfaları yine Türkçe yazılmıştır. 17. sayfa Garanti Şartları, 18. sayfa Garanti Belgesi ve 19. sayfa 

ise Müşteri Hizmetleri başlıkları altında yalnızca Türkçe hazırlanmış olup bu bölümlerin çevirileri 

sunulmamıştır.  

Metnin Fiziki Görünümü 

Kılavuz metni kitapçık biçiminde olup (Resim 1) cepte taşınabilecek ölçülerdedir. Kullanılan kâğıdın 

tam olarak fiziki ölçüleri 95 mm X 138 mm’dir. Standart kâğıt ölçüleri dikkate alındığında bu ise bir A4 

sayfasının yaklaşık olarak dörtte birine karşılık gelen A6 kâğıt ölçülerine yakındır. Yazı punto ölçüsü 

ise 6 ile 8 punto olarak belirlenmiştir. 8 punto sadece ürünün kullanımı ile ilgili uyarıların bulunduğu 

Türkçe hazırlanmış 1 numaralı sayfada kullanılmıştır. İnceleme kapsamına dâhil edilen Türkçe metin 

(KM) bölümü (çevirisi bulunmayan Garanti Şartları, Garanti Belgesi ve Müşteri Hizmetleri bölümleri 

hariç) toplam 1095 sözcük içeren 5 sayfa uzunluğundadır. İngilizce çevirisi (EM) ise toplam 1021 

sözcükten oluşan 3 sayfa uzunluğunda bir metindir. KM toplam 105 tümceden oluşmaktadır. Diğer 

yandan EM ise 67 tümceden oluşmaktadır. Bunun nedeni bazı bölümlerin ve tümcelerin İngilizceye 

çevrilmemiş olmasıdır.  

 

Resim 1: Kullanma kılavuzu ön kapak2 

 

 
2 Sinbo Küçük Ev Aletleri (2017), Sinbo marka SFH 3393 model fanlı ısıtıcıya ait kullanma kılavuzu.  
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Metnin İncelenmesi 

Metin kullanma kılavuzu türünde olup Türk Standartları Enstitüsünün 21.06.1999 tarihinde kabul 

edilmiş olup halen yürürlükte olan ‘Tüketiciyi İlgilendiren Mamullerin Kullanma Talimatları’  (TSE 

ISO/IEC Guide 37:1999) standardında ‘Genel Prensipler’  başlığı altında açıkça bildirilen ilkelere uygun 

olarak şu bölümleri içermektedir;  

- Önemli Güvenlik Uyarıları 

- Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 

- Cihazın Kullanımı 

- Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler 

- Taşıma ve Nakliye Esnasında uyulacak kurallar 

- Çevre ve İnsan Sağlığı  

- Temizlik  

- Bakım  

- Teknik Özellikler 

Metin, teknik metin başlığı altında ele alınabilecek bir kullanma kılavuzudur. Kullanma kılavuzlarının 

işlevsel özelliklerinden okuru bilgilendirme, belirli bir ürün ya da hizmetin kullanımı hakkında gerekli 

talimatlara uymaya davet etme gibi (çağrı) özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda metin 

içeriğinde ilk bakışta talimatlar, uyarılar ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik tavsiyeler 

karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle metin bilgilendirici ve okuru belli bir eylem ya da eylem dizisini 

yerine getirmeye davet eden çağrı niteliklerine sahiptir.  

Sözcüksel İnceleme 

Sözcüklerin basit dağılımlarına baktığımızda (Tablo 2 ve 3) kaynak metin ile erek metin arasındaki 

kayda değer bir fark olduğu gözlemlenmektedir. Kaynak metinde 429 ad bulunurken erek metinde 131 

ad bulunmaktadır. Bunun başlıca nedeni kaynak metnin ilk sayfasında bulunan genel uyarılar ve bunun 

dışında kaynak metinde farklı başlıklar altında tekrarlanan bazı bölümlerin bölümünün erek metne 

aktarılmadığıdır. Görece toplam sözcük sayısının (KM: 1095, EM: 1021) her iki metinde de birbirine 

yakın bir sayıda olmasının nedeni ise İngilizce dilinde sıkça kullanılan yardımcı fiil ve kip fiil (auxiliary 

verb – modal verb) gibi yapıların (do/ do not, can / can not, shall, should, vb.) Türkçede bulunmayışı ve 

Türkçenin sondan eklemeli bir dil olmasıdır.  

 

Tablo 2: Kaynak Metindeki Sözcüklerin Basit Dağılımı3 

Adlar Eylemler Sıfatlar Zarflar 

cihazın amaçlanır bu Her zaman 

yerler yatma bu Otomatik    olarak 

ev yapılan güvenli sırasında 

uygulamalarda verilmişse ilgili sadece 

dükkanlarda içermiş fiziksel hemen 

bürolarda anlaşılmışsa duyusal önce 

çalışma kullanmalı zihinsel asla 

 
3 Toplam sözcük sayısının çokluğundan dolayı metindeki sözcüklerin tümü tablolara yansıtılmamıştır.   
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ortamlarındaki yapılmamalıdır gözetimsiz kolayca 

personele içermelidir küçük lütfen 

mutfak  kullanmaları uygun mutlaka 

alanlardaki kullanılabilir gözetimsiz önünden 

çiftlik yapmalıdır akli arkasından 

evleri  oynamamalıdır eksik en azından 

Müşteriler  verilmelidir ilişkin … 

motellerde oynamamalarını değerli 

 

otellerde  … uzun 

 

yerler 

 

verimli 

 

mesken 

 

… 

 

tipi 

   

çevreler 

   

yerleri  

   

kahvaltı 

   

… 

   

429 183 141 77 

 

 

 

Tablo 3: Erek Metindeki Sözcüklerin Basit Dağılımı 

Adlar Eylemler Sıfatlar Zarflar 

User read all only 

Manual using electromagnetic always 

safety connect minimum easily 

instructions specified flammable easily 

fan complies with wood always 

heater do not leave plastic at least 

appliance is being operated synthetic directly 

outlet make sure free without 
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voltage is off heated in case 

appliance is at … explosive always 

voltage rating keep foreign slowly 

requirements consists of handicapped at all 

radio do not hang intended automatically 

interference unplug similar by their own  

house do not place external always 

appliance do not let limited frequently 

thermostat play upright never 

items touch portable friendly 

furniture do not cover Y-type … 

mattresses be overheated non-operational 

 

beddings cover … 

 

paper do not use 

  

clothes is damaged 

  

curtains using 

  

… … 

  

131 131 68 47 
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Genel anlamda metinde seçilen sözcükler resmi dil niteliğini taşımaktadır. Metin ortalama bir dil 

kullanıcısının anlayabileceği türden genel bir sözcük dağarcığına sahip olup elektromanyetik, radyo 

karışımı, pilot ışık, termostat, tek fazlı, Y-tipi bağlantı gibi birkaç özel alan terimi içermektedir. Ayrıca 

bileşik ad kullanımı örnekleri de mevcuttur; fan ısıtıcı (fan heater), çiftlik evi, TV - radyo karışımı (TV 

radio interference), değer plakası (rating plate), güvenlik talimatı (safety instruction), uzaktan kontrol 

(remote control), harici zamanlayıcı (external timer), gibi).  

Metinde kullanılan adlar çoğunlukla somut adlar olup ‘eksiklik, karışım (interference), güvenlik 

(safety), kontrol (control), kullanıcı bakımı (user maintenance)’ gibi soyut kavramlar belirten örnekler 

de bulunmaktadır.  

Sıfatlar incelendiğinde ise ‘ahşap (wood), plastik (plastic), sentetik (synthetic), küçük (small)’ gibi 

fiziksel özellikleri nitelendiren sıfatlar, ‘güvenli (safe), akli (mental), zihinsel, ruhsal , duyusal (sensual)’ 

gibi bireyin psikolojik durumunu nitelendiren sıfatlar, ‘dik (upright), harici (external), dahili (internal)’ 

gibi nitelendirdikleri nesnelerin konumlarını nitelendiren sıfatlar, elektromanyetik (electromagnetic), 

patlayıcı (flammable), çözücü (abrasive)’ gibi nesnelerin işlevlerini nitelendiren sıfatlar ve ‘değerli 

(valuable), verimli (efficient), eksik (lack of), kısa (short), uygun (suitable)’ gibi nesnelerin niteliğini 

belirten sıfatlar kullanıldığı görülmektedir.  

Eylemler söz konusu olduğunda metinde özellikle talimatlar kısmında hareket bildiren eylemlerin sıkça 

kullanıldığını görmekteyiz ‘okuyun (read), prize sokun (plug in), fişini çekin (unplug), uzakta tutun 

(keep away), asmayın (do not hang), vb.’ Bunun yanı sıra  ‘tasarlanmıştır (is designed), tasarlanmamıştır 

(is not designed), kullanılabilir (can be used), tutulur (is kept), gerektirmemektedir (is not needed), vb.’ 

gibi durum bildiren eylem yapıları da kullanılmıştır. Eylemler genellikle emir bildiren yalın biçimlerinde 

kullanılmıştır. Bunun yanı sıra geniş zamanda ve edilgen yapıda eylemlere de sıkça rastlamak 

mümkündür.  

Zarflar incelendiğinde ise ‘her zaman (always), hiçbir zaman (never), çoğunlukla (frequently)’  gibi 

sıklık belirten zarfların dışında ‘kesinlikle (certainly), mutlaka’ tümce belirteci olarak kullanılan zarflar, 

‘doğrudan (directly), yavaşça (slowly)’ gibi eylemi nitelendiren zarflar da kullanılmaktadır. Ayrıca 

‘arkasından, önce (before), sırasında (while), ardından (after)’ gibi eylemin oluş zamanını belirten 

zarflar da bulunmaktadır.  

Dilbilgisel İnceleme 

A. Tümce Türleri: 

İncelenen kaynak metindeki toplam tümce sayısı 105  iken erek metindeki tümce sayısı ise 67 olarak 

bulunmuştur. Tümcelerin çoğunluğu bildirme (KM: 40, EM: 21) ve emir tümceleri (KM: 44, EM: 35) 

olup ikincil tümce (eylemsiz tümce) (KM: 11, EM: 7) ve ünlem (KM: 10, EM: 4) tümcelerine de 

rastlanmaktadır.  

- Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir / This apliance is for use in home and similar 

environments. (Bildirme) 

- Cihaz çalışır haldeyken evden ayrılmayın / Do not leave the house while the appliance is working 

(Emir) 

- Yaz servisi sadece vantilatör / Summer service only ventilator (İkincil) 

- Dikkat edin! / Caution! (Ünlem)  

B. Tümce yapısı 

Ortalama tümce uzunluğu kaynak metin için 10,09 (En kısa tümce 2, en uzun tümce 41 sözcük iken erek 

metin için 15,07 (En kısa tümce 1, en uzun tümce 44 sözcük içermekte) olarak belirlenmiştir. Tümcelerin 

çoğunluğu bileşik yapıdadır. Bileşik tümceler arasında  
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- zaman (fanlı ısıtıcıyı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun / Read all instructions before using the 

fan heater). Her iki tümcede de benzer görevdeki bir bağlaç ile tümceler birbirine bağlanmıştır.  

- neden sonuç (uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce / .. before using the appliance 

for a long time usage) her iki metined de bileşik tümceler bir eylem tümcesi ve vir ad tümcesinden 

oluşmaktadır.  

- şart (Eğer örterseniz, aşırı ısınma riski oluşur  / It may be overheated if you cover the appliance) tümce 

sıralaması her iki metinde farklı olmasına karşı tümceler aynı görevdeki bağlaçlar ile birleştirilmiştir.  

- sıralı (Bu cihaz kurulum gerektirmez, portatif bir cihaz olarak kullanılır / This appliance does not 

require installation, it is used as aportable device) tümceler birbirlerine benzer biçimde virgülle 

ayrılmıştır.  

- iç içe geçmiş (cihazınızı beyan edilen voltaj ile çalıştırınız / Connect the fan heater to a single phase 

outlt with voltage rating specified on the rating plate only) yine eylemlerin sırası değişmiş ancak anlam 

benzerliği korunmaktadır.  

gibi örneklere rastlanmıştır. 

Tümcelerdeki sözcük yoğunluğu ise şu şekilde özetlenebilir;  

 

Tablo 4: Kaynak ve erek metindeki sözcük yoğunluğu dağılımı 

1 – 10 sözcük 

arası 

11 – 20 sözcük 

arası 

21 – 30 sözcük arası 31 üzeri sözcük 

arası 

KM : 66 /105 KM : 31 /105 KM : 5 /105 KM : 3/105 

EM : 30 /67 EM : 23 /67 EM : 8 /67 EM : 6 /67 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere hem kaynak hem de erek metinde tümceler çoğunlukla az 

sayıda sözcüklerden oluşmaktadır. Bu durum özellikle bilgilendirme ve çağrı işlevi taşıyan teknik 

metinler için kabul edilebilir bir durumdur. Bilhassa ‘kullanma kılavuzları’ gibi okurlarına metnin 

iletisini en kısa ve öz biçimde aktarmayı amaçlayan metinlerde bu beklenen bir durumdur. Okurun hem 

ürünün kullanımına yönelik bilgilendirilmesi hem de onun ürünü kullanım aşamasında gerçekleştirmesi 

beklenen eylemleri yerine getirmesi adına kısa emir kalıplarının kullanılması sıkça rastlanan bir 

durumdur. Ürün hakkında bilgilendirme aşamasında da en kısa ve doğru biçimde ürünün teknik 

özelliklerinin tanıtılması beklenmektedir. Bu amaçla da bilgilendirme işlevi taşıyan tümcelerin de 

görece daha az sayıda sözcük içermesi doğaldır.  

C. Öbekler 

Ad tamlamaları: çiftlik evleri (farm houses), yetenek eksikliği (EM’de çevirisi yok) , fanlı ısıtıcı (fan 

heater), yatak takımı (beddings), güç kablosu (power cord), üretici firma (manufacturer), banyo küveti 

(bathtub), kontrol düğmeleri (control buttons), elektrik şoku (electrocution), … (KM: 28, EM: 23) 

Sıfat tamlamaları: Bu cihaz (this appliance), minimum düzeyde (at minimum), patlayıcı gaz (explosive 

gases), yanıcı çözücü (flammable solvents), harici zamanlayıcı (external timer), … (KM:36, EM:31) 

Eylem öbekleri;  

Dikkat ederek okumanızı … saklamanızı tavsiye ederiz. (EM’de çevirisi yok) (nasıl) 

Cihaz çalışır haldeyken evden ayrılmayın. (while …  working do not leave …) (ne zaman) 

… olduğundan emin olun. (be sure to … (sebep sonuç) 

… kullanmaları uygun değildir.(is not for use of ... ) (amaç) 

… ürünü kullanmayı bırakın (stop using) (emir) 
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Sözcük türleri: Ad, eylem, sıfat ve belirteç dışında kullanılan sözcük türleri dağılımı, 

Adıl; 

- Şahıs, işaret, belgisiz: Kaynak metinde sadece 1 adıl kullanımı (Siz) ile karşılaşılmasına karşın Erek 

metinde 13 kez kullanıldığı görülmüştür. It (6 – appliance, knob) they (3 – people, children), this (3 – 

overheating, situation, usage), that (1 – safety device).  

- Dönüşlülük zamiri: kendilerine, kendileri, kendilerine (KM: 3); kullanıcıların bir kısmını işaret 

etmektedir.  

Bağlaçlar;  

- Sıralama (ve, ile): ‘ev ve benzeri ortamlar’ (home and other similar environments), ‘cihazın 

temizlenmesi ve kullanıcı bakımı’ (EM’de çevirisi yok), ‘cihazı ve kablosunu’ (appliance and its cable), 

‘8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları’ (not older than 8 years old or 

unsupervised) … KM: 25, EM: 20 

- Eşdeğerlik (veya, ya da): ‘ısıtıcının önüne veya üstüne’ (in front of the appliance or on it), ‘hayvanların 

veya çocukların fanlı ısıtıcıyla oynamasına veya ısıtıcıya dokunmasına’ (animals or children play with 

or touch the fan heater) KM: 16, EM: 11) 

- Karşıtlık (ama, fakat, lakin yalnız, vs.): Hiç kullanılmamıştır.  

- Gerekçe (çünkü, madem, yoksa, vs.): Hiç kullanılmamıştır.  

- Pekiştirme (bile, ayrıca, dahi, de/da vs.): Hiç kullanılmamıştır.  

Ünlem 

Dikkat edin!, (EM’de çevirisi yok), Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz! (You can also 

cantribute to environmental protection!), Uyarı! (Attention!).  

3. Değişmeceli Dil Kullanımı 

Düz değişmece:  

Çocuklar cihazla oynamamalıdır (Children should not play with the appliance), TV ve radyo karışımı 

(TV and radio interference) Burada karışım sözcüğü aslında parazit anlamı vermek için 

kullanılmaktadır.  

Cihaz çalışır haldeyken … / while the appliance is being operated); Kaynak metinde sanki cihaz kendi 

başına çalışma eylemini gerçekleştirebiliyormuş gibi bir anlam bulunurken erek metinde edilgen eylem 

yapısının kullanımı bu anlamı tamamen ortadan kaldırmıştır.  

Hayvanların veya çocukların fanlı ısıtıcıyla oynamasına … izin vermeyin / Do not let the animals and 

children play with or … fan heater.  

Besleme kablosu … / supply cord …; Bu örnekte kaşılaşılan sözcük bir özel alan  terim olarak kabul 

edilebilir. Ancak ‘besleme kablosu’ olarak nitelendirilen cihazın parçası aslında basitçe elektrik 

kablosundan başka bir şey değildir.  

Sıfırlamak için … / to reset ...; Bu örnekte de aslında gündelik hayatta sıkça karşılaşılabilecek bir ad 

kökenli bir sözcüğün yapısal değişim de geçirerek yeni bir anlamla yüklendiğine tanıklık ediyoruz. Erek 

metinde kullanılan ‘reset’sözcüğü ise (kurmak anlamına da gelir) re- öneki ile yapısında (eylem iken 

yine eylem) değişikliğe uğramadan anlamsal bir değişim geçirmiştir.  

Ayrıca grafolojik bakımdan incelendiğinde genel kullanımın dışında gerçekleştirilen kalın tipoloji ve 

büyük punto ile yazılan ifadeler okurun dikkatini belirli noktalara çekmek için kullanılmıştır.  
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4. Bağlam ve Bağlaşıklık 

Bağlam; Yazar okura doğrudan seslenmekte. Ürünün kullanımı ile ilgili talimatları ve yönergeleri emir 

kipinde tümcelerle ifade etmektedir. Ürünün özellikleri, kullanımına dair dikkat edilmesi gereken 

hususlar bildirme tümceleri aracılığı ile ifade edilmektedir. Yazar, okura ikinci çoğul olarak hitap 

etmektedir.  

Bağlaşıklık; Metnin tümceleri arasındaki bağıntılara bakıldığında sadece erek metinde özel adlar ve 

kavramlar için adıl ya da belirteç kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Tümcelerin çoğunlukla kısa 

soluklu tümcelerden oluşması tümceler arasındaki bağıntıların üstü açık bir biçimde gerçekleştirilmesi 

doğrudan anlatım biçeminin daha yaygın olduğunu göstermektedir.  

6. Sonuç 

Kullanma kılavuzu örneğinde teknik metinlerin ve çevirilerinin biçembilimsel olarak incelendiği bu 

çalışmada teknik metinlerin tamamen ‘biçem’den arındırılmış metinler olmadıkları söylenebilir. Teknik 

metinlerin Herman’ın da bahsettiği açıklık (clarity), kısalık (concision) ve doğruluk (correctness) 

hedeflerine sahip olmaları gerekmektedir(1993; 11-19). Bu hedefleri yerine getirmek için bir teknik 

metnin ve onun çevirisinin okurun metni kolayca anlayabilmesi için dolaylı anlatımdan uzak bir biçimde 

açıkça kaleme alınması gerekmektedir. Ayrıca okurun gereğinden fazla uzun bir metni okumak zorunda 

kalmaması için kısa olması ve özellikle de kullanılacak ürünün sorunsuz bir biçimde kullanılabilmesi 

için doğru bilgiyi aktarması gerekmektedir. Bu doğrultuda biçeminin de bu hedefleri göz önünde 

bulunduracak biçimde belirlenmesi gerekmektedir.  

Çalışma kapsamında incelenen Türkçe kullanma kılavuzu ile İngilizce çevirisi arasında biçemsel olarak 

benzerliklerin yüzeysel olarak bakıldığında Herman’ın değindiği yukarıdaki kavramlar bağlamında 

geçerli olduğu söylenebilir. Biçembilimsel inceleme söz konusu olduğunda ise her ne kadar iki 

metindeki basit sözcük sayıları çevrilmeyen bölümler yüzünden birbirine yakın olmasa da sözcük 

türlerinin dağılımları arasında bir benzerlik bulunmaktadır. Basit sözcüksel incelemede iki metinde bazı 

durumlarda çeviri sürecinde sözcük türünün zorunlu olarak ya da çevirmenin tercihi doğrultusunda 

değiştirilmesi metnin anlamlandırılmasına genel anlamda herhangi bir olumsuz etkide 

bulunmamaktadır. Dilbilgisel incelemede tümce türleri, tümce yapısı ve öbekler başlığı altında yine iki 

metin arasında benzerlikler bulunduğu gözlemlenmiştir. Tümcelerdeki sözcük yoğunluğu teknik 

metinlerin bir alt türü olarak kullanma kılavuzları için geçerli sayılabilecek ölçüdedir. Ayrıca bileşik 

tümce yapılarının görece az sayıda olması da bu durumu doğrular niteliktedir. Öbekler söz konusu 

olduğunda ise ad tamlamaları ve sıfat tamlamalarının her iki metinde de birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. Ancak özel alana yönelik sözcük ya da terimler bakımından zengin olması beklenen bir 

teknik metin için bu tip sözcüklerin sayısının daha yüksek olması da beklenebilir. Diğer yandan bağlaç 

kullanımı söz konusu olduğunda özellikle karşıtlık, gerekçe, pekiştirme amacıyla kaynak metinde 

bağlaçların kullanılmasına karşın bunların erek metinde yer almadığı da gözlemlenmiştir.  

Teknik metinler hakkındaki önyargılar ışığında biçemsel inceleme sonucunda karşılaşılması 

beklenmeyen bir olgu olarak değişmeceli dil kullanımı ise düz değişmece ve grafolojik sapmalar gibi 

başlıklar altında karşımıza çıkmaktadır. Düz değişmece unsuru olarak canlıların yerine getirdiği 

eylemlerin cansız varlıklara atfedilmesi ya da eylemler ile adların anlam değişimine uğrayarak yeni 

anlamlar kazanması sayılabilir. Ayrıca bir kullanma kılavuzunda sıkça karşılaşılması beklenen uyarı, 

ikaz ve tedbirlerle ilgili ifadelerin grafolojik bakımdan genel kullanım dışında bir kullanımla 

belirtildikleri de gözlemlenmiştir.  

Son olarak metinler bağlam ile bağlaşıklık bakımından incelendiğinde her iki metnin yazarının da okura 

doğrudan seslenmekte olduğu, okura ikinci çoğul formunda hitap ettiği görülmektedir. Tümceler 

arasındaki bağıntılar konusunda sadece erek metinde özel adlar ve kavramlar için adıl kullanımının 

yaygın olduğu görülmüştür. 
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Sonuç olarak bir teknik metin türü olarak kullanma kılavuzlarının, her ne kadar yazınsal metinlerdeki 

kadar yoğunlukta olmasa da, kendilerine özgü bir biçeminin var olduğu düşünülmektedir. Biçemsel 

incelemenin yazınsal değil de dilbilimsel bakış açısıyla gerçekleştirilmesi bu durumu doğrular 

niteliktedir. Bu sebeple teknik çevirmenlerin de yazın çevirisi ile uğraşan çevirmenler gibi kaynak metin 

ile erek metin arasında iletinin aktarılması sürecinde her iki metnin biçemini tanıyabilmesi ve nitelikli 

bir çeviri gerçekleştirebilmek için de hangi strateji ya da yöntemleri uygulaması konusunda donanımlı 

olması gerekmektedir.   
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Öz:     

Dil, iletişimi sağlayan bir araç olarak bireylerin kültürel olarak bütünleşmesinde etkilidir. Bu yönüyle deyimler 

dile anlamsal zenginlik, imgesellik ve renk katan, kısa, öz ve çarpıcı olma özellikleriyle bir dilde önemli bir 

yere sahiptir. Deyimler, bireyin anlatım tarzını zenginleştiren, içtenlik ve samimiyet katan kalıplaşmış anlatım 

ögeleridir. Bir dili etkili kullanabilmek için deyimlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Yabancı dil bilgisi açısından 

deyimler o dilin öğrenilmesinde çok etkilidir. Neden Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde deyimler 

önemlidir? İlk olarak, deyimlerin dile ‘’aşık etme’’ etkilerinin olduğuna inanıyoruz. Deyimler, dersi 

çeşitlendirir, güzelleştirir, öğrenmeye motive eder, dersi ilgi çekici ve canlı hale getirir. Ve ilk aşamada hemen 

ilgi çekici olması önemlidir.İkincisi, deyimlerin ‘’öğrenilen dilin kültürünü öğrenmek’’ gibi özellikleri vardır. 

Bilindiği üzere, her dilin deyim varlığı, o dili konuşan insanların dünya görüşü, ulusal kültürü, gelenekleri, 

inançları ve tarihini yansıtan en değerli dilsel mirastır. Üçüncü olarak ise, Rusça öğrenen öğrencilere Rus dilinin 

kalıplaşmış ifadelerini öğretmek, ileri aşamada derin bir bilgiye sahip olmalarını sağlar. Deyim öğretiminde 

öğrencinin motivasyonunu ve katılımcı olmasını sağlama, etkinliklerin doğru bir şekilde sıralanması öğrenme 

sürecini hızlandıracaktır. Öğrencilerin deyimleri içselleştirerek daha etkili öğrenebilmeleri ve böylece günlük 

hayatta kullanabilmeleri için öğretim sürecinde bol miktarda özellikle mizah unsurları taşıyan görsellere yer 

verilmesi önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, anadili Türkçe olup Rusça öğrenen öğrencilerin deyimleri 

öğrenerek öğrendikleri Rusçayı daha da zenginleştirmektir. 

 

Anahtar kelimeler: Dilbilim; deyimler; yabancı dil; deyimlerin öğretimi 

 

Abstract 

 Language, as a means of communication, is effective for the cultural integration of individuals. From this 

aspect, idioms have an important place in language with their brief and striking characteristics that add semantic 

richness, imaginariness and color to the language. Idioms are set elements of expression which enrich the 

individual’s wording and add candor and sincerity to it. It is necessary to learn its idioms in order to use that 

language effectively. In terms of the knowledge of a foreign language, idioms are quite influential for learning 

that language. Why idioms are important for teaching Russian as a foreign language? First of all, we believe 

that idioms have an “enamoring” impact towards the language. Idioms diversifies, beautifies the class, motives 

to learn, makes the class interesting and vivid. And it is important for the class to be interesting right in the 

beginning. Secondly, idioms have a feature of “learning the culture of the language being learned.” As is known, 

the existence of idioms, which reflects the worldview, national culture, traditions, beliefs and history of the 

people speaking that language, are the most valuable linguistic heritage of every language. Thirdly, teaching 

the set phrases of Russian to the students who are learning the language provides a deep knowledge in the later 

stage. Ensuring the student's motivation and participation in idiom teaching, and accurate sorting of activities 

will speed up the learning process. In order for students to learn more effectively by internalizing idioms and 

thus use them in daily life, it is recommended that there should be plenty of visuals that carry elements of humor 

in the teaching process. The aim of this study is to further enrich the Russian knowledge of the students, who 

are learning Russian and whose native language is Turkish, by learning idioms. 

 

Keywords: Linguistics; idioms; foreign language; teaching idioms 

1. Giriş  

Çalışmamıza Avusturyalı Filozof Ludwig Wittgenstein’in sözleri ile başlayarak “Dilimin sınırları, 

dünyamın sınırlarıdır.” sözü, dilin gücünü yansıtan en uygun tanımıyla başlamak isteriz. Bir milletin 

tarihi, coğrafyası, dinî değer ölçüleri, folkloru, müziği, sanatı, edebiyatı, ilmi, dünya görüşü ve millet 

olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde 

sembolleşerek dil hazinesine akmaktadır (Barın, 2004: 19). 

Dil, iletişimi sağlayan bir araç olarak bireylerin kültürel olarak bütünleşmesinde etkili rol oynar. Bu 

yönüyle deyimler dile anlamsal zenginlik, imgesellik ve renk katan, kısa, öz ve çarpıcı olma 

özellikleriyle bir dilde önemli bir yere sahiptir. Bir dili etkili kullanabilmek için deyimlerin öğrenilmesi 

gerekmektedir.  
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Deyimler, bireyin sözlü/yazılı anlatım tarzını güçlendiren ve zenginleştiren, içtenlik ve samimiyet katan 

kalıplaşmış anlatım ögeleridir. Bilindiği üzere, her dilin deyim varlığı, o dili konuşan insanların dünya 

görüşü, ulusal kültürü, gelenekleri, inançları ve tarihini yansıtan en değerli dilsel mirastır. Deyimler 

olmadan iletişim kurulabilir fakat fikirler etkili bir biçimde ifade edilemez diye düşünüyoruz. 

Bir dilde kullanılan deyimler bilinmiyorsa, bu deyimleri oluşturan bütün sözcüklerin anlamı bilindiği 

halde bu deyimlerin gerçek anlamını kavramak olanaksızdır. Aynı kural Rusça için de geçerlidir. 

Rusça’nın iyi bilinmesi ve kullanılması, sadece sözcüklerin değil, deyimlerin de iyi bilinmesine bağlıdır. 

(Stomatov,2007) 

Sözcükler ve deyimler dilin en önemli parçalarıdır. Pek çok deyim, dilin tek bir sözvarlığı sistemi 

çerçevesinde, eş anlamlı karşılıkları olan ayrı sözcükler kadar sık kullanılır. Çünkü bunlardan bazıları, 

genellikle olup bitenleri ifade etmek için tek bir araç olarak kullanılır. 

Yabancı dil olarak Rusçanın öğretimi son yıllarda daha çok önem kazanmıştır. Okuma, yazma, dinleme 

ve konuşma becerilerinin yanı sıra kelime öğretimi ve bu kelime öğretimi sürecinde de deyim öğretimi 

ele alınmaktadır. Rusça öğretiminde deyimlerin öğretimi ve öğrenimi, deyimlerin kültürel özellikleri 

göz önüne alındığında etkili bir iletişim için dikkat çekmektedir, çünkü deyimler günlük yaşamın 

ayrılmaz bir parçası olarak öğrenenlere hedef dile hâkim olma konusunda yarar sağlamaktadır.  

Deyimler, dil dışı faktörleri ve özellikle o dili ana dil olarak konuşanların ortak deneyimlerini, 

kültürlerini yansıtan ve iletişim işlevinin, dilin duygusal ve sosyokültürel işlevlerini ifade eden büyük 

bir dünyadır.  

Ancak deyimlerin çoğunun yarı mecaz ya da mecaz anlam taşıması yabancı dil öğrenen öğrenciler 

tarafından öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, deyim öğretimini, kelime öğretiminden 

ayrıştırmanın yanı sıra farklı ve güncel öğretim yaklaşımlarından yararlanmanın daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Rus dilini öğrenen yabancı öğrenciler sadece dil bilgisi yapılarını ve kurallarını 

öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda hedef dilin kültüründe tanımak zorunda kalırlar.  

2. Amaç  

Rusça’nın yabancı dil olarak öğretiminde başlıca amaç, günlük, akademik ve kültürel yaşamdan, 

öğrenciler ve toplum için güncel iletişim sorunlarını yabancı dil araçlarıyla çözme yeteneğinin 

oluşturulması ve öğrencinin iletişim hedeflerini gerçekleştirmek için dil ve konuşma becerilerini 

kullanabilme gibi iletişimsel yetkinliğin sağlanması olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda, öğretim 

sisteminde ülkesel ve kültürel becerilerin kazandırılması hedefi de gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, anadili Türkçe olup Rusça öğrenen öğrencilerin deyimleri öğrenerek öğrendikleri 

Rusçayı daha da zenginleştirmek, yabancı dil olarak Rusça alanında deyim öğretiminin dil öğretimi 

sürecindeki gerekliliği ve önemini vurgulamaktadır. 

 

3.Yabancı Dil Öğretiminde Deyim Öğretimi 

Yabancı dil bilgisi öğrenilmesi açısından baktığımızda, bir dilde deyim bilgisine sahip olmayan kişinin 

o dili tam anlamıyla bildiğinin söylenemeyeceği düşünmekteyiz. 

 Deyimlerin, ulusal ve kültürel özellikleri, geleneklerini, davranışlarını, duygularını, zihniyetini canlı ve 

etkileyici bir şekilde yansıtması önemli bir olgudur. Yabancı dilde deyim bilgisinin öğrenenler açısından 

psikolojik bir boyutu vardır. Anadil konuşmacıları çoğu zaman deyim kullanır, bu dili yabancı dil olarak 

öğrenenler ise kullanılan deyimleri her zaman anlamayabilir.  

Bu nedenle öğretmen, Rusça öğrenen öğrencilere Rus gelenek ve göreneklerini, kültürünü, Rus halkının 

davranış özelliklerini tanıtmalı ve öğrencilere bir iletişim aracı olarak Rus dilinde pratik ustalık 

kazanmalarında yardımcı olmalıdır. Deyim bilgisine sahip olan öğrenciler her zaman özgüvenli ve iyi 

birer konuşmacı olurlar. Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde deyimlerin öğreniminde, öğretmenin, 

öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak önemli noktaları açıklaması çok önemlidir. Açıklamaya tabi olan 

noktalar: deyimin biçimi, prototipi, imgesi, semantiği, deyimin kullanılabileceği sözdizimsel model ve 

bu modelin kullanılabileceği konular ve durumlardır. 
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1. Biçim açısından deyimler çok renkli yapılardır, aynı zamanda dil bilgisi özelliklerine sahiptirler ve 

aralarından öğrenim amaçlarına göre en sık kullanılanları ve önemli olanları ayırt edebilmek 

mümkündür. Bunlar: 

a) Fiil tipi: «делать из мухи слона» (delat’ iz muhı slona) - pireyi deve yapmak; «втирать очки» (vtirat’ 

oçki) - göz boyamak;  «развязать язык»  (razvyazat’ yazık) - dili çözülmek; «взвешивать свои слова» 

(vzveşivat’ svoi slova) - kelimeleri taratarak konuşmak  vb. 

b) İsim tipi: «первая ласточка» (pervaya lastoçka) - ilk belirti, haber; «заколдованный круг» 

(zakoldovannıy krug) - kısır döngü; «золотое дно» (zolotoye dno)- altın maden;, «стреляный 

воробей» (strelyannıy vorobey) - görmüş geçirmiş, feleğin çemberinden geçmiş kişi vb. 

Karşılaştırmalı ifadeler: как в воду глядел- kak v vodu glyadel (önceden bilmek); «как на иголках 

(kak na igolkah) - diken üstünde oturmak ; «как рыба в воде» (kak rıba v vode)-kuş gibi özgür olmak; 

«как из-под земли вырос» (kak iz pod zemli vıros) - burnunun dibinde bitmek vb.  

Öğrencilerle çalışma sisteminde sadece kalıplaşmış ifadeler değil, aynı zamanda  atasözleri ve deyişler 

gibi ifadeler de bulunur. Atasözleri ve deyişler, halk bilgeliğinin kısa sözlü özdeyişleridir. Atasözleri 

çeşitli genellemeler ve öğretiler içerir, deyişler ise genellikle konuşmacının duygu ve düşüncelerini 

yansıtır.  

2. Rusçadaki birçok deyim, o dili ana dil olarak konuşanların aşina olduğu bir çok prototipe sahiptir, 

örneğin, «держать язык за зубами (derjat yazık za zubami), deyimi birebir anlamı dilini dişlerinin 

arkasında tutmak, deyim olarak kullandığımız zaman ise  - ağzını sıkı tutmak, dilini tutmak / hiçbir şey 

söylememek anlamında kullanılır. Bir yabancı öğrenciye gerekli imgeyi oluşturabilmesi için öğretmen 

bu deyimi deyimin anlamını, işlevi ve kullanıldığı yerleri açıklamalıdır. Öğretmenin açıklayıcı yorumu, 

öğrencinin bu ifadenin anlamını kavramasına yardımcı olacaktır.  

Tarihi olarak prototipi olmayan deyimler de vardır:  «бить баклуши» (bit’ bakluşi) - aylak aylak 

dolaşmak; ‒ hiçbir şey yapmamak;  разводить турусы на колёсах (razvodit’ turusı na kolyosah) ‒ yalan 

söylemek, gevezelik yapmak. Bu durumlarda öğretmenin, deyimin anlamını, işlevi ve kullanıldığı 

yerleri açıklaması daha amaca yönelik olacaktır. Bu tür deyimleri eğitim sürecine prototiplerinin 

anlamını da açıklayarak dahil etmek gereklidir.  

Deyimler çoğunlukla, eşdeğeri olmayan ya da tam olarak bir eşdeğere sahip olmayan dil birlikleri olarak 

sayılmaktadırlar, bu nedenle çoğu durumda, yabancı öğrencinin geldiği ülkede böyle bir ifade olmaması 

nedeniyle kelimesi kelimesine çevrilemezler. Milli kültürü yansıttıkları ve Rus halkının tarihi 

geçmişinin dil birimleri olarak sayıldıkları için, genellikle dil dışı gerçeklikte ilgili nesnenin olmaması 

nedeniyle kullanımdan çıkmış kelimelerden oluşurlar. Dolayısıyla, öğretmenin gerekli kelimenin 

anlamını ortaya koyan yorumu gereklidir. Bu nedenle, bir yabancı dil öğrenen öğrencinin «носить воду 

решетом» (nosit’ vodu reşetom) - elekle su taşımak, deyiminde olduğu gibi «решето» (reşeto) - elek 

kelimesini anlaması zordur.  

3. İmge, tıpkı kelime ve deyim gibi evrensel, yani farklı dilleri konuşan insanlar tarafından anlaşılır 

olabilir. Örneğin «ходячая энциклопедия» (hodyaçaya ensklopediya) -ayaklı/yürüyen ansiklopedi 

ifadesi Eski Yunancadan diğer dillere geçmiştir. Bu deyim, her türden bilgiye sahip, çok yönlü ve çeşitli 

konularda bilgili insanlar için kullanılır. Bu deyimle bahsedilen kişide, farklı dilleri konuşan herkesin 

bildiği, imgesel olarak profesör cübbesine sahip ve ansiklopedik bilgilere hakim bir kişi imajı vardır. 

 Deyimlerin büyük çoğunluğu, belirli bir toplumun milli özelliklerini yansıtan bir kökene sahiptir. 

«Eхать зайцем» (yehat zayçem) - kaçak, biletsiz seyahat etmek ifadesinin açıklanmasında imgenin 

oluşturulması için öğretmen tarafından gerçek imgenin oluşmasına yardımcı net açıklamalar yapılmasını 

gerektirir. Örneğin, öğrenci, toplu taşımada bileti olmadan yolculuk yapan ve genelde yakalanıp ceza 

yazılacağından korkan bir kişi hayal etmelidir, bu deyimdeki «заяц» (zayaç) - tavşan kelimesi korkunun 

imgesini oluşturur. Biletsiz kişi genel olarak ceza yazılmasından korkar ama yine de o şekilde yolculuk 

yapar. İmgeyi zihninde çizerken öğrenci kendi ana dilinde tam ya da benzer karşılığını bulabilir, 

eşdeğerin bulunamadığı durumlarda ise ilgili deyimin anlamını karşılıksız/örneksiz kavramak 

durumundadır.  
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4. Deyimin anlamı onu oluşturan bileşenlerin bütünüyle oluşur, üstelik kullanılan kelimelerden her biri 

dilde korunuyor ve bir işleve sahiptir, özellikle onların birleşimi deyimin anlamını ortaya çıkarır, 

örneğin, «валять дурака» (valyat’ duraka) deyimi - aylaklık etmek anlamına gelir; «войти в историю» 

(voyti v istoriyu) - tarihe geçmek; «море по колено» ( more po koleno) - hiçbir şeyden korkmayan, 

şüphe duymayan, kendine gereğinden fazla güvenen kişiyi betimlerken kullanılır. Deyimin ulusa özgü 

anlamı parçalara ayrılmış şekilde verilebilir: Örneğin, ulusal içeriğe sahip olan bir deyim olarak «лезть 

на рожон» (lezt’ na rojon) kendini ateşe atmak, düşünmeden hareket etmek anlamına gelir. Bu deyimde 

«лезть» (lezt’) fiili mecazi anlamında kullanılmaktadır, «рожон» (rojon) kelimesi ise eskiden ayı 

avlamaya giderken kullanılan değnek, sopa anlamına gelir, günümüzde ise bu kelime sadece bu deyimde 

karşımıza çıkar.  

5. Öğrenciler konuşurken sevdikleri bir deyimi kullanmak istediklerinde çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. 

Deyimlerin yapısal çeşitlilikleri, öğrencinin ilgili deyimin hangi işlevsel rolü yerine getirdiğini belirli 

kılan dilsel model temelinde kendi konuşma etkinliğine dahil edebilmesi yeteneğini oluşturmasını 

zorunlu kılar: 

1. Yüklem işlevine sahip fiil tipi deyimler genellikle fiil tipi konuşma modellerinde kullanılırlar, sadece 

fiilin formu değişir: Молодой человек впервые влюбился по уши. (Molodoy çelovek vpervıye 

vlyubilsya po uşi) - Sırılsıklam aşık olmak 

2. Bir kişinin ya da bir nesnenin herhangi bir özelliğini betimleyen, özdeşliğin genel dil bilgisi anlamı 

ile yüklem işlevine sahip deyimler genellikle isim tipi konuşma modellerinde kullanılırlar: «Это 

заколдованный круг» (Eto zakoldovannıy krug) - bu bir kısır döngü; «Она красавица, высокая, 

румяная - кровь с молоком» (Ona krasaviça, vısokaya, rumyanaya) - kanlı canlı; «кровь с молоком» 

(krov s molokom) – yüzünden kan damlıyor, çok sağlıklı;  «Оба они – одного поля ягода», (oba oni – 

odnogo polya yagoda) -Al Birini Vur Birine (ötekine), Hepsi aynı, bir ayarda, hiçbiri işe yaramaz. 

3. Kişiyi dış görünüş ve içsel özelliklerine göre betimleyen ve bu özelliklerin varlığına işaret eden 

deyimler: «У девушки светлая голова»  (U devuşki svetlaya golova)- aklı selim; «У бабушки золотое 

сердце» ( U babuşki zolotoye serdçe) -Büyükannemin altın bir kalbi var; «У этого парня голова на 

плечах». (U etogo parnya golova na pleçah) - Bu gencin aklı  başında 

4. Kişiyi, başkalarını rahatsız eden özellikleri açısından betimleyen deyimler: «Ему море по колено, 

всё до лампочки» (Yemu more po koleno, vsyo do lampoçki) - Umrumda değil, vız gelip tırıs gider.  

5. Karşılaştırmalı deyimler cümledeki işlevlerine bağlı olarak farklı konuşma modellerinde 

kullanılabilir: «Он бледный как смерть»,(On blednıy kak smert’) - Ölü gibi bembeyaz; «Сын пришёл 

домой голодный как волк» (Sın prişyol domoy golodnıy kak volk) - Kurt gibi aç. 

Öğrenilen dilin söz dizimi sistemine hakim olmak ve dil birimlerinin, özellikle de deyimlerin genel dil 

bilgisi anlamlarını bilmek dilsel yanlışların önlenmesine yardımcı olur. Örneğin, Rusça öğrenen 

öğrencilerden bir tanesi güzel bir kızı betimlerken «кровь с молоком» (krov’ s molokom) - kanlı canlı 

olmak deyimini başka bir türün konuşma modeline dahil etti: «У моей знакомой кровь с молоком»    

 (U moyey znakomoy krov’ s molokom). Özdeşlik modeli yerine özelliğin varlığı modelini kullandı ve 

bu da deyimin genel dil bilgisel anlamında değişikliğe ve bozulmasına yol açtı. Yapılarına göre cümle 

olan atasözleri ve deyişler, öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılıyor ve daha sık konuşmalarında 

kullanılıyorlar. Atasözleri, ifade edilen herhangi bir düşünceyi onaylar, öğretir ve öğüt verir. V. İ. Dal, 

atasözlerinin insanların zihninin rengi, günlük hayatın gerçeği olduğunu söylemiştir. «Тише едешь - 

дальше будешь», (tişe yedeş dal’şe budeş)- Ağır giden çok yol alır;  «Без труда не вытащишь и рыбку 

из пруда», (bez truda ne vıtaşiş’ i rıbku iz pruda) – Zahmetsiz rahmet olmaz;  «Не зная бороду, не 

суйся в воду», (ne znaya borodu, ne suysya v vodu) - Bilmediğin sularda yüzme; «Один в поле не 

воин»,  (odin v pole ne voin) – Tek başına savaş olmaz; «Посеешь характер – пожнёшь судьбу» 

(poseyeş harakter-pojnyeş sudbu) - Ne ekersen onu biçersen. 

Deyimler sözlü ve yazılı konuşma biçimlerinde kullanımlarına göre farklılık gösterirler. Bir yabancı 

öğrencinin duyarak veya görsel olarak algıladığı sözlü veya yazılı dilde, metnin genel anlamını yapısı 

ve durum aracılığıyla kavraması önemlidir. Bu noktada, öğrenmeye yöneltilmiş olan hafıza 

mekanizması çalışır ve eğer deyim geçmişteki tecrübeye dayalı olarak biliniyor ve hafızada 

korunuyorsa, o zaman sadece deyim için değil tüm metin için tanıma, hatırlama ve anlama devreye girer. 
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Ancak eğer deyim bilinmiyorsa o zaman da deyimlerin analizi, anlaşılması ve kullanılması için bir 

alıştırma ve uygulamalar sistemi gereklidir. 

Deyimlerin kullanıldığı tüm durumları tanımlamak mümkün değildir, ancak dilde kullanmak amacıyla 

belirlenen bunlardan birkaç tanesini saymak mümkündür. İfadelerin bir kişiyi, özneyi, çeşitli eylemleri 

veya durumları, nitelikleri, özellikleri ve aynı şekilde doğal ya da beşeri olguları nitelendirdiğini veya 

karakterize ettiğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, Rusça öğrenen öğrencilerle çalışırken deyimler 

genellikle şu konu başlıklarına ayrılarak incelenir: 

 ‘’Kişinin dış görünüş, yaş ve karakterinin tanımı’’,  

‘’Kişi ve işi/eğitimi’’,  

‘’Farklı duyguların tanımı: sevinç, hayranlık, şaşırma, umursamazlık, üzüntü, hüzün, utanç vb.’’,      

‘’Hayvanlar ve bitkilerin dünyası’’,  

’Zaman, mekân ve miktarın tanımı.’’ vb.  

Deyimlerin dünyası çok büyüktür, yüzyıllar boyunca insan varlığının ve eylemlerinin tüm alanlarını ve 

anlamsal olarak, o dili ana dil olarak konuşanların dünya görüşünü ortaya koyar. Deyimler; 

değerlendirme, tavsiye, kişiyi harekete geçirme, öneri, herhangi bir olgu ve eylemin kesinliği gibi 

özelliklere sahiptir. 

Deyimler şu işlevlere sahiptir: 

a) Rus dili ve kültürünün, ana dil olarak konuşanlar tarafından geleneksel olarak kullanılan çeşitli 

konuşma kurallarının ifadesinde kullanılırlar, örneğin:  

• Birbirini uzun zamandır görmeyen iki kişinin tesadüfi karşılaşmalarında sevinç duygusunu ifade 

ederken taraflardan biri «Сколько лет, сколько зим!» (skolko let, skolko zim) diyebilir. 

• Farklı türden onaylama ya da kınama ile güçlü bir şaşırma duygusu ifade ederken konuşmacı şöyle 

diyebilir: «ничего себе!» (niçevo sebya) - vay canına! Bunun herhangi bir nedeni olabilir; hiç umudu 

olmadan sınavı pekiyi ile geçtiğinde ya da piyangodan çok para kazanıldığında vb. ya da «Этого ещё 

не хватало!» (etogo yeşyo ne hvatalo) - bir bu eksikti, öfke, pişmanlık, hoşnutsuzluk duygularının 

ifadesinde kullanılabilir. 

• Çeşitli selamlaşma ve dilekleri ifade ederken: «Добрый вечер!» (dobrıy veçer) -İyi akşamlar! ; 

«Приятного аппетита!» (priyatnogo appetita) - Afiyet olsun! ; «Счастливого пути!» (Şçastlivovo 

puti) - İyi yolculuklar! ; «Мягкой посадки! (Myagkoy posadki) - İyi uçuşlar;, «Ни пуха, ни пера!»( 

Ni puha, ni pera) - İyi Şanslar!  

b) Bir kişinin görünüşünü, fiziksel ve ruhsal sağlık durumunu ve dünya görüşünü ifade ederken çeşitli 

yaş, dış görünüş ve içsel özelliklerini niteleyen durumlarda şunları kapsar: 

• ‘’iyi-kötü’’ anlamında dış görünüş özelliklerinin değerlendirilmesi: Он всегда был высокий и 

сильный – косая сажень в плечах, (on vsegda bıl vısokşy i silnıy – kosaya sajen v pleçah, - Güçlü 

kuvvetli olmak, omuzlarında dağ kaldırmak; После болезни ребёнок похудел, остались кожа да 

кости, (posle bolezni rebyonok pohudel, ostalis koja da kosti) -bir deri bir kemik kalmak 

• Yaş ile ilgili değerlendirmeler: Мал да удал, (mal da udal) – küçük ama  güçlü cesur olmak; Молодо 

– зелено,(molodo zeleno) – genç, tecrübesiz; Желторотный птенец, молоко на губах не обсохло 

(joltoronnıy pteneç, moloko na gubah ne obsohlo) - ağzı süt kokan 

• Kişinin davranışlarına, eylemlerine, karakter özelliklerine ve hayat tecrübesine bağlı çeşitli özellikleri 

nitelerken: Он у нас умный, можно сказать семи пядей во лбу, (on u nas umnıy, mojno skazat semi 

pyadey vo lbu) - çok zeki; Сын закончил университет, работает, твёрдо стоит на своих ногах, (Sın 

zakonçil universitet,rabotayet, tvyordo stoit na svoih nogah) - kendi ayakları üzerinde duruyor; Врос 

корнями в своё, дело (vıros kornyam v svoyo, delo) – İşine düşkün olamak; В детстве у меня был 

друг, который всегда всё знал, держал нос по ветру,( v detstve u menya bıl drug, kotorıy vsegda 

vsyo znal, derjal nos po vetru) – duruma göre tavır almak  
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• Bir kişi ya da eylemle farklılıkları ortaya koyarak karşılaştırma yaparken: Похожи как две капли 

воды (pohoj kak dve kapli vodı) -bir elmanın iki yarısı gibi benzemek; Он сегодня как на иголках,(on 

segodnya kak na igolkah) - diken üstünde olmak; Чувствует себя как рыба в воде, (çustvuyet sebya 

kak rıba v vode) – Kendini rahat hissetmek; Дела идут как по маслу. (dela idut kak po maslu) İşler 

yolunda  

Görüldüğü üzere, deyimler üzerine çalışma metodu, öğretmenin, deyimlerin söz dizimsel, tematik ve 

durum odaklı kullanım koşullarını iyice araştırarak derslere hazırlanmasını gerektirir. 

Öğrencilerin karşılaştığı bir zorluk daha vardır. Mecazi anlama sahip olan deyim bir yandan dili 

çeşitlendirip ifadeyi daha anlamlı hale getirirken, diğer yandan da konuşmayı kültürel özellikler 

açısından zenginleştirir. 

İfadeler sadece kavramsal değil aynı zamanda bir yabancı dil öğrenen öğrenciye deyimlerin duygusal 

kısımları da tanıtılmalıdır. Gelişimin belirli bir aşamasında dil, daha doğrusu onu konuşan kişiler, dilin 

sadece iletişim işleviyle ilgilenmeyi bırakır ve insanlar tasvir edilen gerçekliğin duygusal temsiline 

estetik bir ihtiyaç duyarlar. Düşünmenin yoğunluğunun değişen derecelerinin değerlendirilmesi 

unsurlarına sahip duygusal işlev, birçok deyimde şöyle temsil edilir:  “у черта на куличках” (u çerta 

na kuliçkah) – çok uzak, dünyanın bir ucunda, cehennemin bir ucunda (bulunmak, yaşamak); близко – 

рукой подать (blizko rukoy padat) -yakın- elinin altında; идти в неизвестном направлении – куда 

глаза глядят (idti v neizvestnom napravlenii- kuda glaza glyadyat) -belirsiz bir yönde yürümek – 

ayakları nereye götürürse gitmek; замёрзнуть – промерзнуть до костей; (zamyorznut – promerznut 

do kostey) – iliklerine kadar üşümek. 

Farklı kültüre ve mantaliteye sahip insanlara anlaşılır olamayacak konotatif anlamlar da mevcuttur, zira 

bu anlamlar belirli bir toplumun ulusal kültürel kimliğine, düşünce yapısına ışık tutar ve o halkın nesnel 

ve dilsel resimlerinin oluşumuna etki eder. Bu değerler, ancak ulusal ve kültürel geçmişin bilinmesi 

durumunda anlaşılır hale gelebilir. Что вы тут базар устроили? (Şto vı tut bazar ustroili?)  Ne o, Pazar 

mı kurdunuz?  cümlesinde sadece базар (bazar) - pazar kelimesinin anlamını bilmek yeterli değildir 

aynı zamanda, çok gürültülü ve herkesin bağırdığı, birbirleriyle çatıştıkları bir yer olduğu bilinen doğu 

pazarları hakkında bilgiye de sahip olmak gerekir.  

Deyimler, yabancı dil olarak öğretilen Rusça derslerinde eğitimin önemli bir parçası haline gelmelidir. 

Deyim öğretiminde öğrencinin motivasyonunu ve katılımcı olmasını sağlama, etkinliklerin doğru bir 

şekilde sıralanması öğrenme sürecini hızlandıracaktır. 

Alıştırmaların metodu şunları hedeflemektedir: 

• Deyimin yapısının, anlamının ve deyimin metindeki rolünün analizi; 

• Deyimin metinde bulunması, anlamı ve kullanıldığı durumların açıklanması; 

• Deyimin eş anlamlı sözcüklerle dönüşümsel değişimi ya da tam tersi; 

• Önerilen seçeneklerden doğru seçeneğin seçilmesi; 

• Deyimlerin konuşmada kullanabilme becerisinin oluşturulması. 

Örnek olarak şu alıştırmalar verilebilir: 

• Deyimlerin içeriğinde kaç öge olduğunu söyleyin.  

• Deyimleri bir sözcük ya da bir sözcük öbeği ile değiştirin. 

• Parantez içinde verilen sözcüklerden deyimlerin içeriğinde bulunan sözcükleri seçiniz. 

• Sağ ve sol sütunlarda verilmiş olan dil birimlerini anlamlarına göre ilişkilendirin. 

• Cümleleri okuyun. Deyim olarak belirtilmiş sözcük öbeklerinden hangilerinin birincil 

anlamında hangilerinin mecazi anlamda kullanıldığını belirleyin. 

• Bu deyimleri cümle içinde kullanın. 

• Bu deyimleri cümle içinde kullanırken mutluluk, sevinç ve hayranlık duygularını ifade edin. 
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• Diyaloğu deyimlerden biriyle bitirin. 

4.Sonuç 

Sonuç olarak, Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde deyimlerin önemi: Deyimler, dersi çeşitlendirir, 

güzelleştirir, öğrenmeye motive eder, dersi ilgi çekici ve canlı hale getirir. Deyimlerin öğretilmesi, 

yabancı öğrencilere Rus halkının kültürünü tanıtmayı ve onlarda sadece Rus diline değil aynı zamanda 

Rus kültürüne de ilgi uyanmasını sağlar. Rusça öğrenen öğrencilere Rus dilinin kalıplaşmış ifadelerini 

öğretmek, ileri aşamada derin bir bilgiye sahip olmalarını sağlar. Öğrencilerin deyimleri içselleştirerek 

daha etkili öğrenebilmeleri ve böylece günlük hayatta kullanabilmeleri için öğretim sürecinde bol 

miktarda özellikle mizah unsurları taşıyan görsellere yer verilmesi önerilmektedir Bu çalışmada ayrıca 

deyimlerin bir dili nasıl zenginleştirdiğini ve iletişimde ne kadar büyük bir rol oynadığını ortaya koymuş 

olduk. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretiminde yoğun olarak kullanılan bağlamsal dil bilgisi yönteminin 

kullanımının Türk dili için ne ifade ettiğini incelemektir. Bağlam, yazılan bir metnin ya da söylenen bir sözün 

iç dinamikleriyle alakalı ve onu var eden unsurların oluşturduğu bir bütündür. Dilsel özellikler, konu, ana fikir, 

amaç, temel kavramlar gibi metni ya da sözü oluşturan unsurlardan meydana gelir. Zira bu unsurların tamamı 

da anlaşılmaya konu olan metnin veya sözün ayrılmaz parçalarıdır. Bunlardan birinin ya da birkaçının eksik 

veya yanlış tespiti anlamayı doğrudan etkileyebileceği için ihmal edilmemesi gereken unsurlardır. Dolayısıyla 

doğru anlam ve anlamaya ulaşmada bu unsurlardan her biriyle ilgili destekleyici bilgiler ele alınıp doğru 

sonuçlar elde edilmeye çalışılmalıdır ki bağlamın olumlu manadaki fonksiyonelliği kendini tam manasıyla 

gösterebilsin. Bağlamsal dil bilgisi çözümlemelerin asıl amacı öğrencinin anlama becerisini geliştirmektir. 

Anlama, bir sembol, ifade ya da kavrama, kullanıldığı bağlama uygun bir anlam verme veya ona yüklenmiş 

olan anlamı kavramsal olarak tanımlamaktır. Dillere ait konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerinin temel 

sebebi anlama ve anlatma edimlerinin varlığıdır. Bu becerilerin ortak hedefi anlamı ortaya çıkarmaktır. Bu 

hedef aslında her türlü iletişimin varlık sebebidir.  

 

Anahtar kelimeler: Türk dili; bağlamsal dil bilgisi; bağlam 

 

 Absract 

The aim of this study is to examine what the use of Contextual grammar method, which is used extensively in 

English teaching, means for the Turkish language. Context is a whole that is related to the internal dynamics of 

a written text or a spoken word and consists of the elements that create it. Linguistic features consist of elements 

that make up the text or word such as subject, main idea, purpose, and basic concepts. Because all of these 

elements are also inseparable parts of the text or word that are subject to understanding. Since missing or 

incorrect detection of one or more of these can directly affect understanding, they should not be neglected. 

Therefore, in reaching the correct meaning and understanding, supporting information about each of these 

elements should be taken into consideration and the correct results should be tried to be obtained so that the 

functionality of the context in a positive sense can manifest itself in its full meaning. The main purpose of 

contextual grammar analysis is to improve students' comprehension skills. Understanding is a symbol, 

expression or concept, giving a meaning appropriate to the context in which it is used or conceptually defining 

the meaning attributed to it. The main reason for the speaking, listening, reading and writing skills of languages 

is the presence of acts of understanding and expression. The common goal of these skills is to reveal the 

meaning. This goal is actually the reason for the existence of all kinds of communication. 

 

Keywords: Turkish Language; contextual grammar; context  

 

1. Giriş 

Çalışmanın amacı İngilizce öğretiminde kullanılan bağlamsal dil bilgisi yönteminin Türk dili için ne 

ifade ettiğini incelemektir. Çalışmanın şekillenmesinde Türkçe dersi öğretim programı müfredatında 5. 

ve 6. sınıfların okuma öğrenme alanında söz varlığı başlığında yer alan bağlamdan yararlanarak 

bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder kazanımının varlığı olmuştur (MEB, 

2018).  

Ders kitapları incelendiğinde bağlamdan sadece kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etmek 

için faydalanıldığı görülmektedir. Çalışmada hem kelime öğretimine hem de değişik dil bilgisi 

konularının öğretilmesinde bağlamsal dil bilgisinden nasıl yararlanılabileceği üzerine bazı görüşler ileri 

sürülmüş ve örnekler verilmiştir. Temel örnekler Üstünova (2011) ve Temizkan’ın (2014) 

çalışmalarından alınmıştır. Bu çalışmaların ortak özelliği, cümleden büyük anlam birimlerinin varlığını 

yani metin temelli dil bilgisi öğretimini öncelemesidir. Diğer kullanılan örnekler ise bu çalışmaları 

desteklemek için verilmiştir.  
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1.1 Kuramsal çerçeve 

Dil yeteneği doğru pedagojik stratejiler ve öğrenme metotları gerektiren bir zihinsel beceridir (Cai, 

2012). Dilin kuralarını öğretmek için kullanılan metotlar zaman içerisinde sürekli değişerek ve 

çeşitlenerek günümüze gelmiştir. Asıl amaç dilin kullanıcılarına dilin; doğru, eksiksiz bir şekilde 

aktarılmasıdır. Bu nedenle dile ait kuralları ihtiva eden dil bilgisi ve dil bilgisi öğretimi önemini 

sürdürmektedir. 

Dilin kurallarını ihtiva eden dil bilgisi; bir dilin seslerini, kelime yapılarını, anlamlarını ve kökenlerini, 

cümle kuruluşlarını inceler (Ediskun 1988: 65).  Banguoğlu’na (1990: 19) göre gramer, dili iyi kullanma 

sanatını öğretir. Düşünce ve duyguları daha düzgün ve tam olarak anlamamıza ve anlatmamıza yardım 

eder. Gramer bilgisi sayesinde daha doğru, daha mükemmel düşünmeye de alışırız. Bu bilgi dil 

düzeninin koruyucusudur. Göğüş’e (1978) göre ise dil bilgisi, yalnız dil becerilerini kazandırmaya 

yönelik bir etkinlik değil, ana dili eğitiminin amaçlarından da biridir.  Dilaçar ise bu amaç sayesinde 

gramerin, eğitimde, kültürde, ana dilin ve ulusçuluğun korunmasında son derece önemli bir rol 

oynadığını söyler (Dilaçar, 1989, 123). 

Dili güzel bir şekilde kullanmak ancak dilin kurallarını öğrenmek ve uygulamakla mümkündür. Doğru 

konuşmak, doğru yazmak, doğru anlamak ancak dil bilgisi etkinlikleriyle sağlanabilir (Sağır, 2002: 7). 

Sinanoğlu (1958: 439), dil öğretiminde kendi başlarına bırakılan fertlerin ister istemez genelleşmiş olan 

anlatım biçimlerinden az da olsa ayrılma eğiliminde olduklarını dile getirir. Yazarken, konuşurken titiz 

davranmayan bireylerin, hatalı davranışları dilin bozulmasına, anlaşılmaz hâle gelmesine ve 

dağılmasına yol açar. Bu bakımdan dil bilgisi derslerinin varlığı son derece önemlidir. Çünkü gramer 

öğretimi, şuur dışı edinilmiş olan dil duygusunu şuurlu dil bilgisi hâline getirilmesinde önemli bir görev 

üstlenir.  

Doğru bir dil bilgisi öğretiminde önemli hususlardan biri dil bilgisi konularının öğretilme tarzıdır. 

Çünkü dil bilgisi konuları sadece tanım ve kurallarla anlatılırsa, dil öğretimi için kullanılan örneklerde 

bu bakışla hazırlanırsa dil soyutluktan kurtarılamaz ve soyutluktan kurtarılamadığı müddetçe de dilin 

kavratılması ve öğretilmesi güçleşir. Bu yüzden, örnekler üzerinde, öğrencinin bildiklerinden yola 

çıkılıp bilinenle bağlantılı bilinmeyeni buldurarak bütünlüğe doğru ilerleyen bir metot kullanılmalıdır. 

Çünkü yeni bilgilere ulaşmak için onları dil öğrenenlere yeniden keşfettirmek gerekecektir (Cemiloğlu, 

2001:144). Ayrıca dil öğretimi için seçilen otantik olmayan yazıların dili anlamayı kolaylaştırdığını ama 

sürekli otantik olmayan yazıların kullanıldığında da dil öğretimini zorlaştıracağı bilinmelidir. Bu yüzden 

bir yazarın aklından geçenler yerine gerçek dünyada var olan dilin metne dönüştürülmesi dil öğretimini 

daha da anlaşılır kılacaktır (Nunan, 1998: 105). Bu nedenle ana dili öğretimi için kaleme alınan ders 

kitaplarına büyük ölçüde iş düşmektedir.  

Ders kitaplarında dil bilgisi çoğu zaman bağlam dışında sunulmaktadır. Öğrencilere genellikle dil bilgisi 

konusu ile alakalı yalıtılmış cümleler verilir. Bu alıştırmalar dil bilgisi yapılarını bağlam içinde 

keşfetmeleri için öğrencilere fırsat sağlamadıkları sürece farklı iletişimsel anlamları ifade etmek için 

alternatif formların nasıl ve niçin bulunduğunu görmeleri zor olacaktır (Nunan, 1998: 102). Mart’a göre 

(2013) bağlam temelli dil bilgisi, dil öğretiminde etkili öğrenme için önemli bir yere sahiptir. Dil bilgisi, 

bağlamında öğretilirse öğrencilerin yeni dil bilgisi yapılarının ne işe yaradığını algılama fırsatı ortaya 

çıkardığından öğrenciler için daha motive edici olacaktır. Genel bir tanım içerisinde bağlam, verici ve 

alıcının dil dışı toplumsal kazanımlara, kültürel birikimlere, deneyimlere, edindikleri her türlü bilgilere, 

ruhsal nitelikli kazanılmış her türlü deneyimlere ilişkin verilerin tümüdür (Günay 2004: 230). Daha 

farklı olarak bir olay ya da ifadenin anlamını oluşturan ve içerimini belirleyen olgusal, kavramsal veya 

dizgesel çerçevedir (Demir ve Acar, 2005: 43-44). 

İngilizce “context” kavramının karşılığı olan bağlam, bir dil birimini çevreleyen, ondan önce ve sonra 

gelen birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya 

birimler bütünü olarak tarif edilmektedir (TDK, 2005: 180). Aynı zamanda bir göstergenin birlikte 

bulunduğu öteki göstergelerle oluşturduğu ve anlamını aydınlatan bütüne bağlam (contex) adı 

verilmektedir (Aksan, 1999: 75). Korkmaz ise kavramı bir konuşmada veya bir metin içinde yer alan 

kelimelerin anlamını ortaya çıkaran ögelerin oluşturduğu bütün olarak tanımlar (Korkmaz, 2017: 84).  

Tek tek sözcükler ve sözcük takımları gerçek yaşamda aslında hep bir bütün içinde karşımıza çıkarlar. 

Metin diyeceğimiz bu bütün de kendi yapısı ve kurgusuyla içindeki birimlere değer kazandırır.  Özetle 
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metni birimler oluşturur ama birimlerin de değerini veren metnin bütünü (Akerson, 1991: 96-97) yani 

bağlamın kendisidir.  

Söz gelişi baş kelimesi Dün başım çok ağrıyordu. ibaresinde “insan başı” anlamına geldiği halde, 

Kumaşın iki başındaki eğrilik, ibaresinde “kumaşın uçları”, havuz başı, ocak başı sözlerinde “bir şeyin 

yakını çevresi”, baş çekmek deyiminde “bir işe önayak olmak, öncülük etmek”, Her işin başı sağlıktır. 

cümlesinde “esas, temel” söz başı, ay başı, yıl başı kelime gruplarında “başlangıç”  Bu çocukla baş 

edemiyorum. cümlesinde ise “hâkim olamama, disiplin altına alamama” anlamlarına gelmektedir. Baş 

kelimesinin sıralanan örneklerdeki bu birbirinden farklı anlamları, ancak o cümleler içinde kendisini 

çevreleyen ve karşılıklı ilişkilerde bulunduğu diğer öğelerle oluşturduğu bütün, yani bağlam sayesinde 

belirlenebilmektedir (Hazar ve Tarhan, 2013: 34). 

Bağlam kavramı dilbilim, göstergebilim, söylem çözümlemesi gibi birçok alan tarafından çözümlemede 

de dikkate alınır. Çünkü bağlam incelenecek bütüncenin sınırlarını belirler. Genel olarak bağlamı, bir 

dilsel yapının yer aldığı diliçi ve dildışı ortam ya da her türlü dilsel birimin (sözcük, tümce, söylem, 

metin) metin içinde bulunduğu, yer aldığı öğeler olarak tanımlamak mümkündür. Dilimizde aynı söylem 

farklı bağlamlarda değişik anlamlara da gelebilmektedir. Örneğin “uçağı kaçırmak” eylemi “Ahmet 

uçağı kaçırdı.” ve “Teröristler uçağı kaçırdı.” söylemlerinde farklı anlamlara gelir (Günay, 2013: 83). 

Bağlam, ana dil eğitiminde, anlam kurma sürecinde de etkilidir (Onan, 2017:34). Cümledeki sözcüklerin 

seçimini, cümlenin somutlaşma tarzını ve kurgusunu belirler. Nitekim birçok dışavurum, ancak belli bir 

bağlam içinde anlam kazanır, belli bir ortamla olan bağlantısı içinde gerçek değerine kavuşur. Örneğin 

Bir öğretmen öğrencisine: “Pencereyi kapat,” diyebilir, ama bu işi öğretmenin yapmasını isteyen 

öğrenci: “Acaba pencereyi kapatabilir miydiniz?” diyecektir (Fischder, 2015:43). Konuşmadan 

yazmaya birçok dil beceresi ya da dil çıktısı bağlama göre şekillendiği için dil bilgisi öğretimini de 

bağlam içinde gerçekleştirmek gerekmektedir. Bağlam temelli dilbilgisi öğretimi sadece dil bilgisi 

kurallarının öğretilmesi değil aynı zamanda dil bilgisi ve söylemin bir arada verilmesi anlamına 

gelmektedir. İletişimin anlaşır olması ve sağlıklı gerçekleşmesi bu duruma bağlıdır.  

Bu aşamada sorulması gereken soru şudur: Bağlam bize ne sağlar? Anlam bulanıklığını giderir, çok 

anlamlılığı ortadan kaldırır, dili kullanan tarafından eksilti olarak cümleden atılan bilgiyi korur, “böyle, 

şöyle, bu, şu, orası, bu olay, ben, kendi, o” vb. ögelerin kaynağını gösterir. İlk bakışta dil bilgisi 

geçerliliği olmayan, tek başlarına yorumlanamayan (yüklemli) kesik cümlelerin cümle kimliğine 

kavuşmasına ve yorumlanabilmesine katkıda bulunur, dil bilgisi bakımından tam bir metnin ortaya 

çıkmasına hizmet eder. En önemlisi de cümlelerin birbirine biçimce ve anlamca nasıl kenetlendiğini 

gösterir (Üstünova, 2011: 63).  

Dil öğrenmedeki temel kazanım, anlama ve anlatma becerilerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmektir. 

İletişim anlama ve anlaşılma kaygılarını barındırır. Sağlıklı bir dil eğitiminin nihai amacı da bu kaygıları 

ortadan kaldırmak olacaktır. Üstünova (2011: 155), öğrencilerimizin bildiklerini, gördüklerini, 

düşündüklerini ana dilleriyle anlatamamalarının temelinde, dili anlamdan kopuk, yalnız biçimsel 

yanıyla öğrenmelerine dayandırmaktadır.  

Bu nedenle bağlamsal dil bilisi yönteminde etkinliklerin sadece biçimsel yönüyle değil aynı zamanda 

anlamsal yönü bir arada verilerek etkinlikler oluşturulur. Öğrenci dil bilgisi kuralını metin içinde görerek 

hem benzer yapıları kavrar hem de cümleye kattığı anlamı ortaya çıkarır.  

1.2. Bağlamsal dilbilgisi öğretimine ilişkin örnekler:  

Örnek 1: Bağlaçların öğretimi 

A. Aşağıdaki cümlelere uygun bağlaçları yerleştiriniz. 

Gelmek isterim………………………çok işim var. (fakat, ancak) 

Bir zamanlar……..okuyor…………...çalışıyordum. (hem…hem) 

Bu etkinliklerle öğrenciye bağlaçların görevi sezdirilebilir. Amaç; iki farklı yapıdaki cümlelerin 

anlamlarını kavramak ve iki yargıyı birbirine bağlayacak bağlacı öğrencinin tahmin etmesini sağlamak 

olacaktır. 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları bağlaçlara uygun bir şekilde doldurunuz. 
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Peşinden koştum ancak………………………….. 

Okula gelemedim çünkü………………………… 

Herkes gülüyordu yalnız…………………………  (Temizkan, 2014) 

Bu etkinlikte de öğrenci birinci cümledeki anlama ve bağlaca uygun ikinci cümleyi kurabilme becerisi 

geliştirmesi sağlanacaktır. Bağlacın işlevine uygun cümle kurma öğrencinin dille ilgili çıktısı olacaktır.  

Örnek 2: Kelime öğretimi 

“Bir zamanlar el bebek gül bebek derken, bugün gurbet ellerinde işten el çektirdiğini açıklaması elinde 

mi?” 

El sözcüğünün cümlede kazandığı anlamı söyleyiniz? 

a) el (nazik, şımarık) 

b) el (yabancı memleket) 

c) el – çekmek (görevden uzaklaştırmak) 

d) el (gücü yetmek) anlamındadır. (Üstünova, 2011) 

Buradaki cümlede amaç “el” kelimesinin bağlam içerisinde birden çok anlama gelebileceğini bir bütün 

içinde gösterebilmektir. Yapı anlamın belirleyici durumundadır. Kelime anlamı sadece sözlükle 

irtibatlandırılmamalı bağlam içinde ortaya çıkan anlamın izi sürülmelidir. Günümüzde ise daha çok 

bilinmeyen kelimenin anlamı sözlük yardımı ile bulunmakta ve bağlama dönülmemektedir. Ders 

kitaplarında bilinmeyen kelimeler bölümünde tahmini bir liste çıkarılmakta, o bölümde verilen kelime 

anlamı öğrenciye sunulmaktadır.  

“Görüşürüz” kelimesi de değişik bağlamlarda şu anlamlar da kullanılabilir: 1. Bir konuda haklı 

olduğunun ortaya çıkacağını belirtmek üzere kullanılan bir söz olabilir; yerine göre bir bahse girmeyi 

anlatabilir.  

2. Aynı tutum sürdürülürse bunun hesabının sorulacağını anlatan, bir korkutma, gözdağı verme içeren 

söz olabilir 

3. Birisinden ayrılma sırasında söylenmesine gerek duyulan bir ilişki sözcüğü olarak kullanılabilir. 

(Aksan, 2003: 15-16) 

Önemli olan bir metinde görüşürüz veya buna benzer bir yargı ile karşılaşıldığı zaman öğrenciyi bu 

kavramın değişik anlamlara gelebilecek kullanımlarına sevk edebilmektir. Öğrenciye değişik anlamlar 

keşfettirildikçe öğrencinin anlam dünyası genişleyecektir. Ayrıca anlama süresi kısaldığı için okuduğu 

metni daha hızlı okuyabilecektir. Öğrencinin okuma hızını düşüren temel nedenlerden biri de 

okuduğunu anlayamamasıdır. Bu nedenle de öğrenciler girdiği sınavlarda süreyi yetirememektedir.  

Örnek 3: Konuşma metni tahlili 

- Kızım beni arayan oldu mu? 

- Evet,  

- Kim aradı? 

- Tofaş’tan Ahmet Bey  

-------------------- 

- Kızım beni arayan oldu mu? 

- Evet, sizi arayan oldu. 

- Kim beni aradı? 

- Tofaş’tan Ahmet Bey sizi aradı. (Üstünova, 2011) 
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Birinci konuşma metninde az çaba kuralı ile yapılmış bir diyalog yer almaktadır. Konuşma metninde 

nesne, fiilimsi, yüklem söylenmemiştir. Bu söylenmeyen derin yapıdaki ifadeler gün yüzüne çıkartılarak 

ifadelerdeki eksiklikler hem anlam hem de biçim yönünden giderilmelidir. Bu yolla öğrencilerin dile ait 

sözlü bir ifadeyi bütün bir şekilde görme eğilimleri artacak, ifadeler daha anlaşılır olacaktır.   

Öğrencilerin bu yöndeki sınıf içi doğal konuşmaları tespit edilip tahtaya aktarılmalı ve ne demek 

istedikleri öğrencilere sorulmalıdır. İfadelerde eksik bırakılan yapılar açığa çıkarılıp dilin kurallarına 

uygun şekilde analizler yapılmalıdır.  

Örnek 4: Metin tahlili  

Ağustosun yapışkan sıcağı bunaltıyordu. (1) Yaprak kımıldamıyordu. (2) Küf yeşili yaprağın üzerinde koyu benekler 

vardı. (3) Adam yaprağa bakıyor, (4) beneklerini sayıyordu. (5) Birden yaprağın üstündeki beneklerden biri kımıldadı. 

(6) İrkildi adam. (7) Önce gözlerine inanamadı. (8) Böcekmiş. (9) Koyu kestane sırtıyla minicik bir böcek. (10) Sonra 

böceğin sırtındaki koyu kestane kabuk yarıldı; (11) altından tül gibi yarı saydam kanatlar çıktı. (12) Uçuverdi böcek. 

(13) Ağustosun yapışkan sıcağı (insanı) bunaltıyordu. (1) Yaprak kımıldamıyordu. (2) Küf yeşili yaprağın üzerinde 

koyu benekler vardı. (3) Adam yaprağa bakıyor, (du) (4) (adam), (yaprağın) beneklerini sayıyordu. (5) Birden 

yaprağın üstündeki beneklerden biri kımıldadı. (6) (birden) irkildi adam. (7) (Adam) Önce (kendi) gözlerine 

inanamadı. (8) (o)  Böcekmiş. (9) (o) Koyu kestane sırtıyla minicik bir böcek.(miş) (10) Sonra böceğin sırtındaki koyu 

kestane kabuk yarıldı; (11) (Koyu kestane kabuğunun) altından tül gibi yarı saydam kanatlar çıktı. (12) Uçuverdi 

böcek. (13)    (Üstünova, 2011) 

      

Cümleler çözümlenirken biçimsel yanıyla birlikte anlamsal yanı, yani derin yapısı da değerlendirmeye 

katılmalıdır. Dil tekrarı sevmediği için, en az çaba ilkesi, estetik vb. değerler nedeniyle birinci metinde 

söylenmemiş ifadeler metin tahlilinde gün yüzüne çıkarılmalıdır. (Üstünova, 2011: 135). Cümleler arası 

ilişki bağlamdan yola çıkılarak tahlil edildikçe birinci paragrafı okuyan öğrenci metni bütün olarak 

anlamaya başlayacaktır. Eksik ifadelerin cümle içindeki görevleri vurgulanarak dile ait temel kuralların 

anlaşılması sağlanacaktır. Örneğin; 5 ila 8. cümlelerin ortak özne aldıklarını belirtirken Türkçedeki bir 

yapı bağlam içerisinde göstermiş oluruz. 12. cümlede ise tamlanan (altından) kelimesinin anlamı ve 

eklerinin mahiyeti daha iyi anlaşılması için söylenmemiş (Koyu kestane kabuğunun) tamlayan kısmın 

metinde öne çıkarılması gerekmektedir. Böylece eklerin görevlerini anlam yoluyla ortaya çıkarıp benzer 

yapıların da bu şekilde bulunacağını belirtmiş oluruz. 

Örnek 5: Çekim ekleri öğretimi 

“-DA” / “-DAN” çekim ekinin öğretimi 

Bulunma hâl eki denen “-DA” ve ayrılma hâl eki olarak adlandırılan “-DAN”, yer yer 

adlandırılmalarındaki mekân işlevinin dışında zaman ifade ederek çok farklı şekillerde 

kullanılabilmektedir.  

“İşe geceden geldim.” ve  

“Geldiğimde kimsecikler yoktu.” 

Örneklerinde bu ekler bulunma ve ayrılma anlam ve görevlerinden sıyrılarak zaman bildirmektedirler. 

Bu ekler metindeki işlevlerinden hareketle öğretilmezse her biçim biriminin bütün işlev ve görevlerini 

öğrencilere ezberletmek gerekecektir (Çeçen ve Aytaş, 2008: 136). Öğrenciyi bu yükten kurtarmak ve 

Türkçe öğretimini daha anlaşılır kılmak için bağlam temellinde dil bilgisi öğretimi yapmamız daha 

sağlıklı olacaktır.   

Sonuç ve öneriler 

Zhangzai Zhang eğer bir dilin sadece girdisi varsa ve bir çıktısı yoksa dile hâkim olunamaz, demiştir 

(Aktaran, Cai: , 2012). Bağlamsal dil bilgisi etkinlikleri öğrencileri dille ilgili çıktı yapmaya 

zorlamaktadır. Çünkü anlamı ortaya çıkarma, söylenenden yola çıkılarak söylenmek isteneni anlama 

öğrenciyi etkin kılacaktır. Öğrenci sadece öğrenen değil öğrendiklerini uygulayan konuma da 

geçecektir.  
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Demir ve Erdoğan’ın (2017) çalışmasında ilkokul öğretmenlerinden oluşan bir grupla dil bilgisi 

öğretimine dair görüşleri sorulmuş ve öğretmenlerin çoğunun metin temelli dil bilgisi öğretiminden yana 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu taleplere rağmen gerek ders kitapları gerekse öğretim teknikleri açısından 

metin temelli dil bilgisi ile birçok sorunun varlığı gündeme getirilmiştir. 

Demirel ve Şahinel (2003: 124), dil bilgisi, dilin işleyişi, düzeni ve kullanım kurallarını inceleyen bir 

bilim dalı olduğundan dil bilgisi öğretiminin, ayrı bir ders olarak okutulmaktan çok Türkçe öğretimi 

dersinde belli bir bağlam içinde verilmesi daha uygun görmektedir. Çünkü anlamı dilin yapısı belirler. 

Yapıya göre anlam ortaya çıkar. Yapının nasıl oluştuğunu çözmek sadece dil bilgisinin kuralı değildir. 

Bu yapıdaki anlam, bağlam içerisinde netlik kazanır. Onun için dil öğretimi sadece kurallar üzerinden 

götürülemez. Dilin oluşturduğu her türlü yapının söylemi bilinmeden, söylemi oluşturan bağlam 

bilinmeden iletişim amacına ulaşamaz. Çeçen ve Aytaş’ta (2008) metne dayalı dil bilgisi öğretiminin 8. 

sınıf öğrencilerin dil bilgisi başarısına etkisini inceledikleri çalışmada, metne dayalı olarak yapılan dil 

bilgisi öğretiminin klasik dil bilgisi öğretiminden daha etkili olduğunu göstermişlerdir. Bu sonuca göre 

de başarılı bir dil bilgisi öğretimi için Türkçe öğretim programlarında ve Türkçe ders kitaplarında dil 

bilgisi öğretiminin metne dayalı olarak yapılmasının yararlı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. R. J. Harris, 

1962’de Londra Üniversitesi’nde yapmış olduğu çalışmanın sonucunda geleneksel dil bilgisi eğitimi 

alan öğrencilerin, bağlamında dil bilgisi okuyan öğrencilere kıyasla daha düşük performans gösterdiğini  

 

keşfetmiştir (Hewings & Hewings, 2005). 

Sonuç olarak Türkçenin daha iyi anlaşılması ve ifade edilmesi için bağlamsal dil bilgisi yöntemine 

uygun; dinleme, konuşma, okuma, yazma dil becerilerinde uzman olan bilim insanları tarafından 

etkinlikler sınıf seviyelerine göre belirlenip Türkçe öğretmenlerinin hizmetine sunulmalıdır. Sadece 5 

ve 6. sınıflarda kelime öğretimi için kullanılan bu yöntemin 7 ve 8. sınıf müfredatına da alınmalı ve dil 

bilgisi konularının kavratılması için de kullanılmalıdır.  
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Öz 

Bilindiği üzere şairlerin günümüze ulaşan bazı şiirleri vasıtasıyla Osmanlı şehir hayatına dair önemli bilgilere 

ulaşılmaktadır. Bunun güzel bir örneğini İntizâmî’nin Tuhfetü’l-İhvân adlı manzum sergüzeştnâmesinde 

görmek mümkündür. Şairin yaşadığı yer olan ve Bosna-Hersek’in batısında bulunan Foça’ya dair eserinde 

söyledikleri, şehrin XVI. yüzyıldaki sosyal ve ekonomik durumunu bazı yönleriyle gözler önüne sermektedir. 

İntizâmî, Tuhfetü’l-İhvân’ın 8b-11a varakları arasında, “İntizâmî seyr ü sülûkında yine kendi vatanı olan Foça 

şehrin tercîh idüp ve şehr-i mezbûrun âb u hevâsı ve bâg u râgı beyânındadur” ve “Tihotin nehrinün vasfı ve 

civânânun suya girüp safâları beyânındadur” başlıkları altında yazdığı toplam 79 beyitte Foça’nın hem tabiat 

güzelliklerini hem de kültürel ve ekonomik hayatını tasvir etmiştir. Yazıldığı dönemin toplum hayatının tanığı 

olan bu şiirler, aslında Foça’yı konu edinen bir şehrengiz gibidir. Edebî bir eserin şehir tarihi araştırmalarına 

bazı katkıları olabileceğinin somut birer delili niteliğindeki bu beyitler; bazı eserlerin tarihi ve sosyolojik açıdan 

geçerli kabul edilebilecek belgeler de ortaya çıkarabildiğini örneklemektedir. Bu çalışmada önce İntizâmî ve 

Tuhfetü’l-İhvân’ı hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve Foça şehri tanıtılmıştır. Ardından şairin ifadelerinden 

hareketle XVI. yüzyıl Foça şehrinin tarihi, kültürel ve sosyal hayatına değinilmiştir. Daha sonra Foça için 

yazılan beyitler muhteva yönünden incelenerek günümüz harflerine aktarılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: İntizâmî; Tuhfetü’l-İhvân; XVI.yy; Bosna Hersek; Foça.    

 

Abstract 

As it is known, important information about Ottoman city life can be reached through some of the poems of 

poets that have survived to the present day. A good example of this can be seen in İntizâmî's verse 

exposition(sergüşestname) named Tuhfetü'l-İhvân. What the poet said in his work on Foça, where he lived and 

located in the west of Bosnia-Herzegovina, is the XVI. century, reveals the social and economic situation in 

some aspects. İntizâmî  came back to the Foça, which was his homeland for a period of his life, and he described 

the air, water, vineyards and gardens of the foça,“İntizâmî seyr ü sülûkında yine kendi vatanı olan Foça şehrin 

tercîh idüp ve şehr-i mezbûrun âb u hevâsı ve bâg u râgıbeyânındadur” and which describe the characteristics 

of the river and how young people enter this river and have fun (“Tihotin nehrinün vasfı ve civânânun suya 

girüp Safâları beyânındadur” and both the natural beauties and cultural and economic life of Foça in a total of 

79 couplets between pages 8b-11a of Tuhfetü'l-İhvân. These poems, which are the witnesses of the social life 

of the period they were written, are like a Şehrengiz that actually deals with Foça.These couplets, which are 

concrete proofs that a literary work can have some contributions to urban history research; It exemplifies that 

some works can also produce documents that can be considered historically and sociologically valid. In this 

study, first a brief information about İntizâmî and Tuhfetü'l-İhvân was given, and then, based on the statements 

of the poet, XVI. century, the historical, cultural and social life of the city of Foça is mentioned. Later, couplets 

written for Foça were examined in terms of content and transferred to today's letters. 

 
Keywords: İntizâmî; Tuhfetü'l-İhvân; XVI.yy; Bosnia and Herzegovina; Foça. 

 

1. Giriş 

Mekân, sosyolojik ve psikolojik açıdan bir ‘yer’ olmanın ötesinde ruh hali ve kimlik özelliklerini ortaya 

çıkaran bir belirleyicidir. Bu nedenle edebi eserlerde mekânın varlığı yahut mekâna bağlı olarak yazılan 

edebi eserler oldukça önemlidir. “Mekân kavramının sosyolojik, psikolojik açılardan insan ve toplumu 

anlama sürecinde önemli bir kavram haline dönüşmesi bu kavramın temelde insan ve toplumu anlatan 

edebi eserler için de önemli olduğu anlamına gelir. Mekân, edebi eserlerde insanın sınıfsal durumunu, 

ruh halini, toplum içindeki konumunu anlamamıza yardımcı olan mühim bir göstergedir (Öner, 2019: 

24) Mekân, bireysel ve toplumsal bakımdan bir çeşit kimlik kartı gibidir. Dolayısıyla insanın mekânla 

ilişkisi ve bu ilişkinin edebi eserlere yansıma biçimi toplumların, mekânların, insanların kimliğini ortaya 

çıkarır. 

Edebi eserlerde mekân incelemesi yapılırken merkezden çevreye doğru açılan bir çerçevenin varlığından 

bahsedilebilir. Edebiyat-mekân ilişkisinin boyutları ev, mahalle, semt, şehir, memleket çizgisinde 

ilerleyebilir ve coğrafya-iklim boyutuna kadar genişleyebilir. Bilindiği gibi divan şairleri doğdukları, 

bulundukları veya bir süre yaşadıkları yerleşim birimleri hakkında , bu yerleri öven şiirler kaleme 

almışlardır. Şehrengiz, bilâdiye (belde-nâme), tarifnâme, şehir mersiyesi, mesâir, sâhilnâme gibi türler- 
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yazılarak bu konu değişik şekillerde işlenmiştir. Divan şiirinde şehir konulu pek çok çalışma mevcuttur.  

Şehir şiirleri dendiğinde akla gelen ilk eserler şehrengizlerdir. Şehrengizler bir şehrin güzellerini tasvir 

etmek amacıyla kaleme alınmış eserlerdir. Şehrengizlerde çoğunlukla şehrin güzelleri ve güzellikleri bir 

arada tasvir edilir. Bilâdiye veya beldenâme, şehir ya da belde isimlerini konu edinen manzumelerdir. 

Tarifnâmeler bir şehri övmek ve şehrin vasıflarını anlatmak için yazılan şiirlerdir. Osmanlının elinden 

çıkan ve kaybedilen şehirler için söylenen şiirlere de şehir mersiyesi denilmektedir. Mesâirlerde şehrin 

mesire alanları tasvir edilir. Sahilnâmede ise İstanbul kıyıları ile buralardaki yerleşim yerleri anlatılır. 

Bu türlerin dışında nesip bölümünde bir şehrin tasvir edildiği kasideler, şehirleri anlatan gazeller ve 

farklı nazım şekilleri de vardır. Ayrıca sayıları çok olmasa da şehirleri yermek amacıyla yazılan şiirler 

de vardır (Levend, 1957: 13; Arslan, 2018: 48; Akkuş 2006:34; Kutlar 2011:2; Selçuk, 2014: 31). Farklı 

nazım türleri içerisinde de şehir şiirleri bulunmaktadır. Gazavâtnâme, fetihnâme, sergüzeştnâme, 

sefâretnâme, seyahatnâme, menzilnâme vb. türlerin yanı sıra bazı dini-tasavvufî mesnevilerde de 

şehirlerin güzelliklerinden bahseden manzumelere rastlanmaktadır. Klasik Türk edebiyatında edebiyat-

mekân ilişkisini farklı boyutlarıyla ortaya koyan edebi türlerden biri de sergüzeştnâmelerdir. “Farsça ser 

ile (baş) güzeştten (< güzeşten “geçmek”) oluşan ser-güzeşt kelimesi “bir kişinin başından geçen olay, 

hikâye, çekilen çile, macera” demektir. Bunun yine Farsça nâme ile (mektup, risâle) birleşmesinden 

meydana gelen sergüzeştnâme kişilerin, başlarından geçen olayları ve bu olaylarla ilgili duygu ve 

düşüncelerini doğrudan ya da kurmaca unsurlarla zenginleştirerek kendi ağızlarından anlattıkları 

eserlerin ortak adıdır.” (Tavukçu, 2009: 559).  Sergüzeştnâmeler edebiyat-mekân ilişkisini doğrudan 

yansıtmasa da anlatılan olayların geçtiği yerlerden bahsettiği için tarihi ve edebi açıdan mekân 

incelemelerine konu olabilirler. Bunun örneklerinden biri de İntizâmî’nin Tuhfetü’l-İhvân adlı manzum 

sergüzeştnâmesidir. Bu eserin bazı bölümleri Foça şehrini merkeze almıştır. Görüldüğü üzere klasik 

Türk şiirinde şehirler hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler; şehirlerin tarihi, ekonomik 

ve kültürel yapısı hakkında ayrıntılar sunduğu için pek çok bilim dalının kullanabileceği bir bilgi alanı 

da üretmiş olur. Şiirlere konu olan yerleşim birimlerinin bazıları, zamanında Osmanlı toprakları 

içerisinde bulunan fakat bugün elimizden çıkmış olan bölgelerdir. Özellikle Balkanlardaki şehirler 

hakkında çok sayıda şiir yazılmıştır (Arslan, 2018: 48). Şiirlere konu olan şehirlerden biri de Foça’dır. 

Çalışmada, önce İntizâmî ve eserleri hakkında kısa bir bilgi verilmiş ardından Foça’nın genel tanıtımı 

yapılmıştır. Daha sonra İntizâmî’nin ifadelerinden hareketle XVI. yüzyıl Foça şehrinin tarihi, kültürel 

ve sosyal hayatına değinilmiştir. Tuhfetü’l-İhvân’da Foça için yazılan beyitler muhteva yönünden 

incelenerek günümüz harflerine aktarılmıştır. 

2. İntizâmî 

Asıl adı İbrahim olan ve İntizâmî mahlasını kullanan şair; 1540’larda Foça’da doğmuş, 1565-1570 

yılları arasında burada ticaretle uğraşmış, Budin, Hersek ve Belgrad başta olmak üzere hayatının büyük 

bir bölümünü Balkanlarda geçirmiştir. 1569 yılında Foça çarşısında çıkan yangın sebebiyle kumaş 

dükkânı yok olunca devlet kademesinde görev yapmaya başlamıştır. O, bu bölgedeki önemli devlet 

adamlarının yanında kâtiplik yapmıştır. Hersek Beylerbeyi Kâsım Bey (1570-1572), Alacahisar Beyi 

İshak Bey (1574-1577), Budin Beylerbeyi Üveys Paşa (1578-1580) gibi isimlerin hizmetinde çalışan 

İntizâmî, 1580’lerde İstanbul’a gelmiş, burada 1582 yılında Şehzâde Mehmed’in sünnet düğününü 

kaleme almış ve divan kâtipliğine atanmıştır. III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde 

yaşamış ve 1606-1611 yılları arasında emekliliğe ayrılmıştır. 1612’li yıllarda hayatta olduğu anlaşılan 

şairin, ölüm tarihi ise bilinmemektedir (Şahin 2020: 250; Arslan 2009: 40; Boyraz 1995: 230).  

İntizâmî’nin Tuhfetü’l-İhvân ve Sûrnâme-i Hümâyûn olmak üzere günümüze ulaşan iki eseri mevcuttur. 

Kendisi Budin Şehrengizi de yazdığını söylemesine rağmen henüz bu eserine ulaşılamamıştır. Manzum 

Sergüzeştnâme türündeki Tuhfetü’l-İhvân’da İntizâmî kendi hayatını anlatmaktadır. Eserin İstanbul 

Millet Kütüphanesi, 34 Ae Manzum 1150 numarada kayıtlı bir nüshası vardır. Talik hatla yazılmış 110 

varaktan oluşan bu nüshanın son kısımları eksiktir. İntizâmî, bu eserinde 1565-1612 yılları arasında 

başından geçen (haksız yere ceza alıp hapishaneye düşmesi, yaşadığı aşk macerası, yakalandığı sarılık 

hastalığı gibi) hadiseleri ayrıntılı bir şekilde tasvir etmiştir. Ayrıca kâtipliğini yaptığı bey ve paşaların 

kimi faaliyetlerini, kendisinin görev aldığı savaşları, yaşadığı dönemin tarihine ışık tutacak şekilde 

eserinde anlatmıştır (Şahin, 2020: 251).  
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 Sûrnâme-i Hümâyûn’da ise III. Murad’ın şehzâdesi III. Mehmed için 1582 yılında yapılan sünnet 

düğünü anlatılır (Arslan, 2014). Sûrnâme-i Hümâyûn, Mehmet Arslan tarafından hazırlanıp 

yayımlanmıştır (Arslan, 2009). 

3. Foça  

Bosna-Hersek’te Mostar’ın 75 km kadar doğusunda olan, Tihotin (Ceotina) ve Drina nehrinin birleştiği 

yerde bulunan Foça, 1465 yılında Osmanlının eline geçmiş ve 1878’e kadar Osmanlı idaresinde 

kalmıştır. Sularıyla ünlü Foça’nın iklimi tarım ve meyveciliğe uygundur. Ayrıca İstanbul’u Dubrovnik’e 

bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır. Bundan dolayı şehir hem önemli bir ticaret hem de idare 

merkezi olmuştur. 1470-1572 yılları arasında Foça, Hersek sancağının merkezidir. Sancak merkezi olma 

hüviyetini kaybettikten sonra bile önemini korumuş, sancak beyi bölgeden ayrıldığı zamanlarda 

kethüdâsını Foça’da bırakmıştır. XVI. yüzyılın sonlarına doğru İslam şehri hüviyeti kazanan Foça, 17. 

yüzyıla gelindiğinde pek çok meslek grubunun (bıçakçı, ciltçi, ipekçi, kahveci, tarakçı, kuyumcu vb) da 

bulunduğu bir şehirdir (Moacanin, 1996: 166-167). Tihotin Nehri’nin ikiye böldüğü Foça’da Evliya 

Çelebi, 10 tanesi Müslüman mahallesi olmak üzere toplam 18 mahallenin olduğunu ve şehrin çarşısında 

540 dükkânın bulunduğunu söyler. Evliya Çelebi Foça’nın yer aldığı bölgeyi ise şu şekilde tasvir 

etmektedir:   

“Büyük Drin Nehri kenarında doğudan batıya uzunlamasına kurulup kıblesi, güneyi ve batı tarafı birer 

top menzili yüksek ağaçlı ve ormanlı dağlar olup büyük şehri bu vadilerde bir düz geniş kırlıkta tâ Drin 

Nehri kenarına kadar kat kat bezenmiş bağlı ve bahçeli tek katlı ve iki katlı kârgir yapılı geniş hanelerdir 

(Kahraman, 2010: 556).  

Evliya Çelebi, biraz abartarak Foça’da 2160 adet bahçeli, bakımlı, donanımlı ve süslü ev bulunduğunu 

söyler. Venedik kayıtlarında ise 1625’li yıllarda şehirde 400 hane vardır. Osmanlı yönetiminin son 

yıllarında ise önceki önemi kaybolan Foça, 1878’lerde 594 hanelik bir kazadır (Moacanin, 1996: 167).   

Edebiyatı, sanatı ve mimarisiyle meşhur olan Foça’da ilk mescid Hersek sancak beyi Hamza Bey 

tarafından 1470’li yıllarda yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinin başında 1550’de 

Bosna madenleri nâzırı Hasan Nâzır Ağa tarafından yaptırılan Alaca Cami gelmektedir. Yine 1545-46 

yıllarında yapılan Foça Atik Ali Paşa Cami ve 1750-1760 yılları arasında bölgede görev yapan Foçalı 

Mehmed Paşa Kukavica’nın vakıfları da vardır. Mehmed Paşa burada cami, medrese, tekke ve saat 

kulesi yaptırmıştır (Moacanin, 1996: 167).  

1- 1909 yılı Foça’dan görünüm 

1992’e kadar nüfusunun büyük bir bölümü Boşnaklardan oluşan Foça’da, Sırpların burayı işgali ile 

şehrin sakinleri olan Boşnakların bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı da sürgün edilmiştir. Günümüzde 

yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı ve nüfusunun tamamı Sırplardan oluşan şehirde, Osmanlı zamanında 

yaptırılan eserlerin hepsi tahrip edilmiştir. 

2- Foça’nın günümüzden bir görünümü 

 1992-1995 yılları arasındaki savaşta yirmi iki cami, on üç mektep, yedi türbe ve bir tekkenin yıkıldığı 

bilinmektedir (Kalajdzic, 2006: 35). Son yıllarda Türkiye’nin girişimi ile bazı tarihî eserler tekrar inşa 

edilmeye başlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bosna Savaşı’nda tamamen yıkılan ve taşları nehre 

atılan Alaca Camiini yeniden inşa etmiş ve burayı 2019 yılında ibadete açmıştır.  

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Alaca_Cami_(Fo%C3%A7a,_Bosna-Hersek) 

3. Foça Alaca Cami Eski ve Yeni hali. 

Doğal güzellikleri ve tatlı sularıyla da adı anılan Foça’da Drina  ve Tihotin  olmak üzere iki büyük 

akarsu vardır. Evliya Çelebi âb-ı hayata benzettiği Drina’yı ve onun çevresini tasvir ederken şu ifadelere 

yer verir:  
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“Bu işlek şehrin bağları dağları ile şehrin Pazar yeri olan imar kısmının tâ ortasından büyük Drin Nehri 

derya gibi akar. Bir şekilde, at, katır ve Mahmudî fil ile geçilmez, Seyhun ve Ceyhun Nehri gibi kararsız 

bir nehirdir, devamlı akar. Bu nehrin kıblesi tarafı büyük şehirdir. Kuzey ve batı tarafı baştan başa 

dağları ürünlü bağlardır. Bütün belde halkı kayıklara ve çırnıklara binip karşı taraftaki İrem bağlarına, 

bahçelerine ve bostanlarına geçip yiyip içer, eğlenirler. Şehrin önemli sarayları ve yüksek haneleri 

tamamen bu Drin kenarına döşenmiştir.” (Kahraman, 2010: 561). 

Şehrin doğusundan ise Tihotin nehri akar ve bu nehir şehri ikiye böler. Tihotin, Alaca Cami önünden 

geçtikten sonra da Drina ile birleşir.  

  4- Tihotin ve Drina’nın birleştiği nokta  

Tarım, balıkçılık ve madenciliğin yanında bölgede ormancılık da önemli gelir kaynakları arasındadır. 

Dağlardan kesilip hazırlanan orman ürünleri Drina üzerinde taşınarak şehre ulaştırılır.   

5-Tomruk taşımacılığından görünüm. 

4. İntizâmî’nin Gözünden Foça 

İntizâmî; doğup büyüdüğü şehri methetmek, şehre duyduğu özlemi ve şehirdeki sosyal hayatı ifade 

etmek amacıyla sergüzeştnâmesinin bir bölümünde Foça’dan bahsetmiştir. Şair; Tuhfetü’l-İhvân’ın 8b-

11a varakları arasında, “İntizâmî seyr ü sülûkında yine kendi vatanı olan Foça şehrin tercîh idüp ve şehr-

i mezbûrun âb u hevâsı ve bâg u râgı beyânındadur” ve “Tihotin nehrinün vasfı ve civânânun suya girüp 

safâları beyânındadur” başlıkları altında yazdığı toplam 79 beyitte Foça’nın hem tabiat güzelliklerini 

hem de sosyal, kültürel ve ekonomik hayatını tasvir etmiştir. Yaptığı betimlemelerle şehrin bir dönemine 

ayna tutan şair, bu sayede Foça’nın tarihine ait bazı hususların da açığa çıkmasına vesile olmuştur. 

Mesnevi nazım şekliyle ve aruzun fe‘ilâtün (fâ‘ilâtün) mefâ‘ilün fe‘ilün (fa‘lün) vezniyle kaleme alınan 

şiirde ağır ve ağdalı bir dil kullanılmamıştır. Türkçe eklerde çok sayıda imaleye rastlanan manzumenin 

genel olarak başarılı olduğu söylenebilir. Manzumede, “nehr-i ‘azîm, ehl-i dil, âb-ı sâfîde, burc-ı âbîde, 

sayd-ı mâhî gibi iki kelimeden oluşan terkiplerin yanında az da olsa “bi-hakk-ı nûr-ı resul, cûy-ı hoş-

dil-cû, muhtâc-ı ehl-i iflâsuñ” gibi üç ve daha fazla kelimeden oluşan terkipler de bulunmaktadır. 

Mücerred ve mürdef kafiyenin ön plana çıktığı şiirde çok az ek durumunda redifler de vardır. 

Manzumede ana hatlarıyla şu konulardan bahsedilmektedir: 

Şehrin genel güzelliği 1-5. beyitler 

Şehrin suları 6-8. beyitler  

Drina Nehri 9-10. beyitler 

Drina üzerindeki tomruk taşımacılığı 11-18. beyitler 

Şehrin güzelleri 19-27. beyitler 

Drina üzerindeki gemiler 28. beyit 

Drina Nehri’nin çevresi 29-32. beyit 

Tihotin Nehri 33-37. beyitler 

Tihotin Nehri’ne giren güzellerin görüntüsü 38-50. beyitler 

Tihotin Nehri’nde balık avlama 51-54. beyitler 

Tihotin Nehri etrafındaki mesire alanları 55. beyit 

Foça halkının genel özellikleri 56-60. beyitler 

Foça bahçeleri ve kuş sesleri 61. beyit 

Nâzır Mehmed Bey’e övgü ve dua 62-79. beyitler 
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Foça’yı bir cennete benzeterek şiirine başlayan İntizâmî; “Foça, süslerle dolu bir bağa benzer ve onunla 

cennet sayısı dokuza çıkar. Her tarafı güzel olan şehrin sekiz cennetten bir farkı yoktur. Onun her 

yerinden nur saçılır, o, zamanın en şöhretli, gönül süsleyen şehridir. Doğu ve batıyı seyreden seyyahlar, 

bütün şehirleri gezenler onun havası ve suyunun bir mislinin daha olmadığını anlarlar. Onun bu özelliği 

Allah’ın bir lütfudur” diyerek ilk beş beyitte şehri över.   

Beşinci beyitten sonra şehrin fiziki özelliklerini anlatmaya başlar ve Foça’nın önemli doğal 

güzelliklerinden olan nehirlerine değinir. İntizâmî; şehrin içinde Drina ve Tihotin olmak üzere iki büyük 

nehir olduğu, bunların suyunu içen hastaların şifa bulduğu ve bu nehirlerin şehrin altında birleşip 

çıkardıkları seslerle insanlara neşe ve can verdiğini söyler. Özellikle de Drina’nın çok tatlı bir nehir 

olduğunu vurgular. Bu nehirlerin etrafı bağlarla doludur. Yaz geldiğinde bunların suları daha da artar 

ve seyrine doyum olmaz.  

İntizâmî şehrin fiziki güzelliklerinden bahsettikten sonra şehirdeki sosyal hayata dair anlatımlara başlar. 

On birinci ve on sekizinci beyitler arasında nehirlerin taşımacılıkta nasıl kullanıldığı ve halkın kış için 

yaptığı hazırlıklar anlatılır: “Şehirde yaşayanlar kış hazırlığı için dağlara çıkıp tomruk hazırlarlar. Bu 

tomruklara herkes kendi nişanını koyar ve nehre bırakır. Gemilerle de bu tomruklar nehir boyunca 

sürülür.  Şehrin önüne yakın bir bölgede nehrin içine kazıklar çakılır ve dağdan bırakılan tomruklar 

bunlara takılıp durur. Suyun üstü odunla dolar taşar. Tomruk sahipleri burada toplanan tomrukları sudan 

çıkarır. Üzerinde nişanı olmayan tomruklar için kavga edilir.” Nehir üzerinde yapılan bu odun 

taşımacılığının bölgenin önemli ticarî faaliyetlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu durum 

insanların bir araya gelip sosyalleştiği bir etkinlik haline de gelmiştir. Halen Foça’da orman ve orman 

ürünleri önemli gelir kaynakları arasındadır. 

On dokuzuncu beyitten sonra tomruk taşımacılığında yaşananları görmeye gelenlerin durumu tasvir 

edilir. Çünkü şehrin ne kadar güzeli varsa bu olayı görmeye gelmiştir. Aslında odun bahanesiyle 

güzellerin seyredildiğini söyleyen İntizâmî; yıl orucu tutanların o gün oruçlarını açtıklarını, yan yana 

durmuş güzellerin kiminin cevr, kiminin merhamet ettiğini, güzellerin başörtülerinden görünen 

kaküllerin âşıkları perişan eylediğini, güzellerin her bir saçında nice gönüllerin esir olduğunu, o gün âşık 

ve ma’şûkun bir arada bulunup birbirlerini seyretmelerine hiçbir engel olmadığını vurgular.  

Yirmi sekizinci beyitte “hilal eline su dökemez” diyerek Drina üstünde salınan gemileri över. Yirmi 

dokuz ve otuz ikinci beyitler arasında ise Drina’yı tasvir eder. İntizâmî; “Derin bir deryaya benzeyen bu 

nehir, ayın siperi veya kıbleyi gösteren mildir. Bu saf ve temiz suda gümüş ve inci gibi parlayan çeşitli 

balıklar vardır. Bu gönül alıcı, saf ve temiz suyun Hazar denizi ayağı bile olamaz. O, cansız gönülleri 

ihya eder, onu arzulamak ayıp değildir” diyerek Drina’yı tavsif eder.    

Manzumenin ikinci bölümü “Tihotin nehrinün vasfı ve civânânun suya girüp safâları beyânındadur” 

başlığı altında Tihotin Nehri ve bu nehre giren güzellerin tasvirine ayrılmıştır. Otuz üç ve otuz yedinci 

beyitler arasında Tihotin nehrinin üzerindeki köprü başlarında insanların toplanıp sohbet ettiği, ayrıca 

bu nehrin etrafında gönül ehlinin bir araya geldiği pek çok mesire alanının bulunduğu söylenmektedir. 

Manzumenin otuz sekiz ve ellinci beyitleri arasında Tihotin nehrine giren güzellerin görüntüsü, 

davranışları ve birbirleriyle şakalaşıp cilve yapmaları anlatılır: “Yıkanma yerlerinin her birinde sanki 

avizelerin parladığı bu sahilden kaçınmak mümkün değildir. Parlak göğüslü güzellerin seyri, şeyh ve 

sûfîyi bile hemen şaşkına çevirir. Güzeller suda toplanmıştır, sanki gün, burç-ı âbîde (akrep ve balık 

burcunda) karar kılmıştır. Bu güzellerin kimi göğüs göğse, kimi dudak dudağa, birbirlerini öpüp 

kucaklamaktadırlar. Şakalaşıp birbirlerini kucaklayanları gördüğünde İntizâmî’nin aklı başından gider. 

Kimi kucağına ince belli güzeli almış kimi bir yanına kolların sarmıştır. Bu sırlara vakıf olan su, ıstırap 

içinde kıvranır, bazen de mutlu olur. Güzellerin bu davranışlarını gören âşıklar, birbirleriyle mücadele 

ederler. Peştemali belinde gezen şehrin güzeli sanki yarısını bulutun kapattığı bir ay gibi görünür. Bu ay 

yüzlü güzel sudan çıktığında vücudundan inci gibi su damlaları değil sanki yıldızlar dökülür. Bu güzeller 

sudan çıkıp giyinip yürümeye başlayınca, birbirleriyle konuşmaz, nazlanırlar. Başkalarının 

suizannından korktukları için birbirlerini görmemiş gibi davranırlar.” Şair, suya giren güzellerin halini 

tasvir ettikten sonra elli bir ve elli dördüncü beyitler arasında şehrin önemli geçim kaynaklarından olan 

balıkçılığa değinir. İntizâmî; birçok insanın baharla birlikte bu nehirde ağ kurup balık avladığını söyler. 
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Geceden tuzaklar kurulur ve yakalanan balıklar sabah nehrin kenarında satılır. Evliya Çelebi’nin ifade 

ettiğine göre bu nehirlerde 40 çeşit balık bulunmaktadır (Kahraman, 2010: 560).  Elli beş ve altmışıncı 

beyitler arasında Foça’da yaşayan insanların genel özelliklerinden bahsedilir. Havası ve suyu güzel olan 

Foça’da halkın çoğu kâmil ve okumuştur. Suları ab-ı kevser olan şehrin her tarafı bağ ve bahçelerle 

doludur. İnsanları; gayretli, çalışkan, müstağni ve zengin gönüllüdür. Hepsi okumaya yazmaya 

isteklidir. Altmış birinci beyitte, şehrin bahçelerinin üveyik kuşlarıyla dolu olduğu ve onların güzel 

seslerinin her taraftan duyulduğu söylenir.  

Bölge halkının genel özelliklerinden ve şehrin bahçelerinin güzelliğinden bahsettikten sonra İntizâmî 

altmış ikinci beyitten itibaren sözü Foça’nın gelişmesine katkısı olan Nâzır Mehmed Bey’e  getirir ve 

onun çardağını tasvir eder: “Mehmed Bey’in çardağı öyle güzel ve yücedir ki Kayser kasrı onun yanında 

basit kalır. Çardağın bağ tarafında Hodıgez deresi, dağ tarafında ise Dobru deresi akar. Yaz kış akan bu 

derelerin soğuk bir suyu vardır. Beyin bu mesire alanına genellikle kemal ehli gelir. Bu insanlar hayır 

ve ihsan sahibidir.” Altmış sekizinci beyitten itibaren Mehmed Bey’in bölgeye yaptığı hizmetler 

anlatılır.  Nâzır Mehmed Bey eskiden beri şehre çok hayrı dokunan cömert bir kişidir. O, Hatem’den 

bile daha cömerttir. İslam dininin bölgede yayılmasına büyük hizmetleri olan Mehmed Bey, elinde 

avucunda ne varsa insanlara yardım etmek için kullanmıştır. Pek çok kişinin düğününü yapan Bey, 

bölgede çok sayıda mescit ve mektep inşa ettirmiştir. O, şehre büyük bir güzellik ve zarafet vermiştir. 

Herkes onun iyilik ve ihsanından pay almıştır. İntizâmî, Mehmed Bey’e hayır duada bulunup, Allah’ın 

onun günahlarını bağışlamasını dileyerek manzumeyi bitirmektedir.  

4.1. Şiirin Metni  

İntizâmî seyr ü sülûkında yine kendi vatanı olan Foça şehrin tercîh idüp ve şehr-i mezbûruñ âb u hevâsı 

ve bâġ u râġı beyânındadur 

1. Nice şehr ol ki bâġ-ı pür- zînet 

Anuñile tokuz olur cennet 

2. Çâr erkânı bir güzel yerdür  

Heşt cennetle behceti birdür 

3. Her yeri bir makâm-ı nûr-efzâ 

Şöhre-i dehr ü şehr-i dil-ârâ 

4. Seyr iden şark u ġarbı ibn-i sebîl 

Devr-i emsâr iden cihânda cezîl 

5. Yokdır âb u hevâsınuñ misli  

Hak te’âlânuñ ulu bir fazlı 

6. Dâhilinde var iki nehr-i ‘azîm    

İçse bulur şifâ mizacı ‘alîl 

7. Şehrüñ altında buluşur ikisi 

Cân-fezâdur ikisinüñ de sesi 

8. Biri Tihotin ü birisi Dirin  

Dirinüñ lezzetine sad tahsîn 

9. Öte yanında taġ u taş bâġlar  

Bâġlaruñ altı nehr akup çaġlar 

10. Bu suyuñ bir ‘azîm seyri olur 

Yaz gelüp kış nihâyetin cû bulur 
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 [9a] 

11. Yüce daġlara niçe kişi varur 

Niçe tomruk kesüp bahâya alur 

12. Uçurumdan salarlar ol nehre 

Kış mühimmî içün gelür şehre 

13. Her birinde nişânı var kesenüñ 

Herkesüñ bellü bu benüm diyesüñ 

14. Hayli kazuk kakup gelen ilişür 

Gidecek yol bulamayup alışur 

15. Gerüsinden gemi ile sürilür 

Cümle ashâbı ilerü dirilür 

16. Yerine çün gelür nişânı ile 

Bulınur cümlesi nümânı ile 

17. Odun ıssı kış âteşin kayırur 

Kendüye yararın bulur ayırur 

18.Suyuñ üsti odunla mâl-â-mâl 

Nâ-nişân üzre hayli ceng ü cidâl 

19. Kande mahbûbı varsa şehrüñ 

Cem’ olurlar mahalline seyrün  

20. O sıġanmış topuk açuk kollar 

Ol efendilere kamu kullar 

21. Nîm cânile gelmede ‘uşşâk 

Yıl tamâmına uzanur bu firâk 

22. Bu bahâneyle odunuñ ayrı  

Ayrı her hûb çehrenüñ seyri 

23. Yil orucın dutan o günde açar 

Hâzır ol seyre bir hümâdur uçar 

24. Hûblar cümle lahmike lahmî  

Kimi cevr etmede kimi rahmî 

25. Kâküli kelle-pûşdan çıka ger 

Cem’-i ‘uşşâkı taġıdur yekser 

26. Her kılında niçe göñüller esîr 

Bir durur yanlarında bây u fakîr 

27. Muhtelit cümle ‘âşık u ma’şûk 

O günüñ seyre hîç mâni’ yok 

[9b] 

28. Ne dem üstinde keştî ide delâl 
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Hak bu su koymaya eline hilâl 

29. Siper-i mâhi vü ‘umk çün deryâ 

Mîl gûyâ derûn-ı kıble-nümâ 

30. Âb-ı sâfîde dürlü mâhi-i ter  

Sîm-i nâb içre bulmaġı gevher 

31. Sâf u terdür o cûy-ı hoş-dil-cû 

Pâyına âb-ı Hazar koymaya su 

32. Mürde diller ol ideli ihyâ 

Tân mı çekse harâreti ger aña 

Tihotin nehrinüñ vasfı ve civânânuñ suya girüp safâları beyânındadur 

33. Tihotin şehrden ider güzeri 

Şehre hak suyla eylemiş nazarı 

34. Yer yerin köprü başları dirnek 

Söylenür anda lâf eger gerçek 

35. Zevke dâyir mesîresi vâfir 

Yer yerin ehl-i dilleri hâzır 

36. Çimeni suffeler kenârı tolu 

Cem’ olur her zamânda gerçi ulu 

37. Maġselüñ her birinde âvîze 

Hîç kâbil mi anda perhîze 

38. Sâde pehlû güzellerüñ seyri 

Şeyh ü sûfîyi denk ider fevri 

39. Hûblar suda birlige batmış 

Burc-ı âbîde gün karâr etmiş 

40. Kimi hem pehlû kimi leb-ber-leb 

Kimi bûs u kenârda bir ‘aceb 

41. Birbirini latîfe ile kucar 

Göricek İntizâmî ‘aklı uçar 

42. Kimi âġûşa mû-miyân almış 

Kimi bir yanına kolların salmış 

43. Gizlü esrâra vâkıf olmaġın âb 

Muztarib hâl geh gehi şâdâb 

[10a] 

44. Birbiri ile ter mu’âmelede 

Karşu ‘âşıkları mücadelede 

45. Yok yire olma anlara dehri 

Bir su bir kendüler bilür sırrı 
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46. Meyzeri bilde şâhid-i şehrüñ  

San bulut irdi nısfına bedrüñ  

47. Taşra çıkdıkça hem o meh-pâre 

Dökilür dür yerine seyyâre 

48. Ayaġı suyın almaġa gün irer 

Âb rûyı anuñla hâsıl ider 

49. Giyinüp başlayınca reftâre 

Nâz ider bir biriyle güftâre 

50. Biri birini görmemiş geçinür 

Sû’-i zannından illerüñ kaçınur 

51. İrişince zamân u vakt–i bahâr 

Niçenüñ kârı işbudur her bâr  

52.nSayd-ı mâhî içün kurup aġlar 

Suyun içinde yolların baġlar 

53. Gice ile iderler ol saydı 

Kâr idinmiş niçesi bu kaydı 

54. Subh-ı sâdık irince ol leb-i mâ 

Mâhiler bey’ olınmada her câ 

55. Her tarafda mesîreler hakkâ 

Degme ġamgîne zevk ider ilkâ 

56. Cem’-i ‘irfân tolu her cânib 

Halkınuñ çoġı kâmil ü kâtib 

57. Lutf-ı tab’ile âdemisi zarîf 

Dâyimâ âbı vü hevâsı latîf 

58. Bâġ u bâġçe ne cânibe baksañ 

Âbı kevser ne yire kim aksañ 

59. Hep ġanî vü fakîri müstaġnî 

Her birisi ġayyur u göñli ġanî 

[10b] 

60. Her biri bir mesîreye tâlib 

Okuyup yazmaġa kamu râġıb 

61. Ravzalar tolsa tan mı hûb elhân 

Fâhte tolu şâhıla ġusiyân  

62. Çârtâkı begüñ hod â’lâdur 

Kasr-ı kayser yanında ednâdur 

63. Hodıgez suyı bâġ kurbında 

Dobru deresi tâġ kurbında  
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64. Hem sovuk kardan u hem hâzim 

Yokdur eksilmesi akar dâyim 

65. Aña beñzer mesîresi hayli 

Etmesün mi göñül aña meyli 

66. Ekseri tâlibinüñ ehl-i kemâl 

İçi devletlülerle mâl-â-mâl 

67. Her biri ehl-i hayr u zü’l-ihsân 

Sâhib-i kadr ü râġıb-ı ‘irfân 

68. Hod Mehemmed Beg ol ki nâzırdur 

Hayli lutfı bu şehre sâdırdur 

69. Feyz-i ehvâyı zeyn idinmişdür 

Hayr u ihsânı dîn idinmişdür 

70. Cûdına Hâtemüñ o hod ġâlib 

Dîn-i İslâma olmaġın râġıb 

71. Kâfirüñ cûdı ne yâ kendüsi ne 

Küfri ġâlib o cûd anuñ  nesine 

72. Niçeler dînile olup memlû 

Virdi sermâye etdi devletlü 

73. Hod niçe niçe efkar-ı nâsuñ  

Katı muhtâc-ı ehl-i iflâsuñ 

74. Virdi kızın everdi hem oġlın 

Ancak iltebilüriken hâlin 

75. Göñli alçak bülend-i himmetdür 

Kadd-ı bâlâsı mahz-ı devletdür 

76. Yapdurup hayli mescid ü mekteb 

Lutf-ı Yezdânı eyleyüp matlab  

[11a] 

77. Virdi revnak-ı ‘azîm bu şehre 

Buldı herkes yanında bir behre 

78. Yâ ilâhi bi-hakk-ı nûr-ı resûl 

Fer‘-i mahlûka oldur asl-ı usûl 

79. Mâlik etdüñ çü hayr u ihsâna 

Müstehak eyle anı ġufrâna 
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5. Sonuç 

Şairler, doğup büyüdükleri memleketlerin veya bir süre yaşadıkları ya da gördükleri şehirlerin belli başlı 

özelliklerini anlatan şiirler kaleme almışlardır. Tufetü’l-İhvân’da yer alan bu manzume klasik Türk 

edebiyatında Bosna-Hersek’in Foça şehri için yazılmış şimdilik bilinen tek şiirdir. İntizâmî, yaşadığı 

dönemdeki Foça’nın doğal güzellikleri, mesire alanları, bölge halkının geçim kaynağı ve sosyal 

yaşantısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Buna göre;  

1. Havası ve suyu güzel olan Foça; bahçeli evlerin bulunduğu, Tihotin ve Drina nehirlerinin kenarında 

kurulu küçük bir şehirdir. 

2. Şehirden geçen nehirlerin kenarında mesire alanları vardır ve buralarda insanlar toplanıp 

eğlenmektedir.  

3. Nehirlerin üzerindeki köprü başları da yine insanların toplanıp sohbet ettikleri alanlardandır.  

4. Bağ ve bahçeleriyle ünlü olan şehir, üveyik kuşlarıyla doludur ve onların güzel sesleri her taraftan 

duyulmaktadır. 

5. Şehirdeki bu nehirler bölgenin ekonomisine mühim bir katkı sunmaktadır. Nehirler özellikle tomruk 

taşımacılığında öne çıkmaktadır.   

6.  Bölgede balıkçılık da önemli bir geçim kaynağıdır. 

7. Yazın insanların yıkanmak ve serinlemek için girdikleri nehirler, şehrin öne çıkan eğlence 

mekânlarındandır.  

8. İnsanları çalışkan olan Foça’da halkın çoğu kâmil ve okumuştur.  

9. Bosna-Hersek’te görev yapan devlet adamlarından Nâzır Mehmed Bey, Foça’ya hizmetleri olmuş, 

hayırsever bir kişidir.  

Şairin yaşadığı yerle ilgili yazmış oldukları bir yönüyle klasik Türk şiirinde edebiyat-mekân ilişkisinin 

bireysel boyutlarını ortaya koyar. Şair yaşadığı yerin karakteristik özelliklerini anlatırken genellikle 

methiyeci bir kimliğe bürünür. Bu tavır insanın yaşadığı yerle kurduğu bağı ortaya koymaktadır. 

Yaşadığı yerin güzelliklerini anlatan şair de bu yerin kendi dünyasında ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymuş olur. Bu eserden yola çıkılarak varılacak bir diğer sonuç da klasik Türk şiirinde edebiyat-mekân 

ilişkisinin tarihi ve sosyolojik boyutlarının ortaya koyulduğudur. Havası, mimari yapısı, doğal 

güzellikleri hakkında bilgiler veren şair, aynı zamanda Foça’nın tarihi ve doğal yapısını da gözler önüne 

sermiş olur. Osmanlı bünyesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Balkan topraklarının kültürel açıdan 

karakterini de ortaya çıkaran eserlerden biri olan Tuhfetü’l-İhvân klasik Türk şiirinin tarih, mekân ve 

sosyoloji ile kurduğu bağı da ortaya koyan örneklerdendir. 
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Abstract 

A growing body of contemporary poetry in the Western world can be classified as visual poetry; an interartistic 

and ambiguous modality that challenges the classical taxonomies of art and literature. Although visual poetry 

is a popular style of writing that falls outside of prescribed generic confines, and does not maintain a standard 

form, it is not a new genre. For the last two centuries, we witnessed multiple modalities of visual poetry where 

authors combine conventional and experimental features. Modern visual poetry arose from the paradigm of the 

new, especially in the context and parameters of the so called historical avant-gardes, and it has evolved as an 

aesthetically and socially committed style of writing. Today visual poetry is still a hybrid and cross-genre style 

that combines features of poetry, prose, painting, typography, etc. The particular idiosyncratic nature of visual 

poetry allows for a dynamic legibility that does not rely exclusively on verbal sequentiality or on the physicality 

of the page. In this study, I will examine contemporary Hispanic visual poetry as an ideo-aesthetic modality 

that is both transgressive and creative, and has the capacity of renovating itself while contributing to create new 

dialectic relationships between form and content. Through a close reading of poems by Spanish and Cuban 

authors such as Fernando Millán, David Pérez Pol, David Fernández Rivera, Octavio Armand and Rafael 

Almanza we will analyse visual and verbal techniques and offer a textual and cultural analysis of this mode of 

writing as a form of contemporary writing.  

 

Keywords: Visual poetry; Spain; Latin America 

 
Öz 

Batı dünyasında büyüyen çağdaş şiir gövdesi görsel şiir olarak sınıflandırılabilir; sanat ve edebiyatın klasik 

taksonomlarına meydan okuyan sanatsal ve muğlak bir modalite. Görsel şiir, öngörülen genel sınırların dışına 

düşen ve standart bir formu korumayan popüler bir yazı tarzı olmasına rağmen, yeni bir tür değildir. Son iki 

yüzyıl boyunca, yazarların geleneksel ve deneysel özellikleri biraraya getiren görsel şiirin birçok yöntemine 

tanık olduk. Modern görsel şiir, özellikle tarihsel avangartların bağlam ve parametrelerinde yeni nin 

paradigmasından ortaya çıkmakta ve estetik ve sosyal olarak kendini adamış bir yazı tarzı olarak gelişmiştir. 

Günümüzde görsel şiir, şiir, nesir, resim, tipografi vb. özellikleri birleştiren melez ve çapraz tarz tarzıdır. Görsel 

şiirin kendine özgü doğası, yalnızca sözel sıraya veya sayfanın fizikselliğine dayanmayan dinamik bir 

okunabilirliğe olanak sağlar. Bu çalışmada, çağdaş İspanyol görsel şiirini hem transgresif hem de yaratıcı bir 

ideo-estetik modalite olarak inceleyeceğim ve form ve içerik arasında yeni diyalektik ilişkiler kurmaya katkıda 

bulunarak kendini yenileme kapasitesine sahip. Fernando Millán, David Pérez Pol, David Fernández Rivera, 

Octavio Armand ve Rafael Almanza gibi İspanyol ve Kübalı yazarların şiirlerini yakından okuyarak görsel ve 

sözel teknikleri analiz edecek ve bu yazı biçiminin metinsel ve kültürel analizini çağdaş bir yazı biçimi olarak 

sunacağız. 

 

Anahtar kelimeler: Görsel şiir; Ispanya; Latin Amerika 

 

1. Introduction and theoretical framework 

A growing body of contemporary poetry in the western world can be classified as visual poetry; an 

ambiguous modality that is not considered art nor literature.1 Considering this approach, visual poetry 

can be conceptualized within the context of a para-literary age and the issue of separation between art 

and literature could be seen as directly related to fundamental distinctions structuring western culture: 

language vs matter, word vs thing, thought vs perception, content vs form, mind vs body (A. Prohm 

2008).2 It might also be argued that the raise of modern visual poetry reflects a new awareness of the 

printed page, as W. Bohn discussed extensively in Modern Visual Poetry (2001). For Bohn visual poetry 

reveals the artists´ wish to liberate language and poetic discourse from the tyranny of the verbal domain. 

 

1 Visual poetry has never been included in the literary canon apart from a series of avant-garde poems (Futurism, Dadaism, Creationism, 

Surrealism, etc.). This shows the complexities of this type of art that for many is marginal to literature. The notion of a literary canon has 
always been a controversial issue, especially with styles that do not fit into conventional generic patterns. According to Marjorie Perloff 

since World War II “there has never been a fixed American poetry canon” (2012). Visual poetry has been placed in the periphery of writing, 

and although it is a dynamic modality, always renewing itself. 
2 Alan Prohm “VISUAL POETRY: Artists’ Writing in a Para-literary Age” Avain 1, (2008): 77-87. 

mailto:laura.lopez-fernandez@waikato.ac.nz
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In this context, visual poetry can be described as a form of intermedia art,3 which falls outside classical 

genres and other recognized styles of art, and can produce figurative discourse, with the help of 

parataxis, and other.  

Visual poetry is not a new genre. There are instances of visual forms of poetry in many cultures, such 

as in the Mediterranean where the ancient Greek poets practiced a style called technopagneia and the 

Romans had their carmina figurate; however its modern status began with G. Apollinaire’s 

Calligrammes (1918), and since then, the heterogeneous and hybrid nature of the genre has challenged 

literary critics, though we can say with Willard Bohm that “for all intents and purposes, visual poetry 

can be defined as poetry that is meant to be seen—poetry that presupposes a viewer as well as a reader.”4  

Visual poetry can be described as a non-lyric form of poetry and as an open category of art. The 

hybridity, openness and intermediality of this genre are useful concepts that allow us mapping visual 

poetry from the framework of the semiology of mediums. In this study, we are going to see 

representative aesthetic modalities of visual poetry from Spain and Latin America created through 

recombinant technologies. 

During the 20th century we witnessed a proliferation of mixed styles of writing. These hybrid styles can 

combine graphics, text, video, sound, objects, coded text, etc., where nonlinearity and multimodality are 

the norm. Various visual poetry styles emerged from historical avant-garde and neo avant-garde 

movements, that is, from a heterogeneous and interartistic tradition, which goes back to Guillaume 

Apollinaire (Calligrammes; poèmes de la paix et da la guerre, 1913-1916), 1918. Interartistic 

movements such as Futurism, Dadaism, Happening, Conceptual art, Minimalism, Fluxus, Brazilian 

Concretism, Situationism, etc., experimented with typography, the use of kitsch, collage, appropriation, 

catalogue techniques (from the advertising industry) surpassing the limits of lyric poetry.  

New styles of poetry continue to emerge today creating new dialectic relationships between form and 

content and developing ideo-aesthetic intentions that are ingrained in historical avant-garde styles but 

placed in modern platforms.  A distinctive aspect of contemporary visual poetry is that its hybridity and 

openness enhance manifold relationships between words, images, sounds, and objects. From a linguistic 

perspective, these poems are made of ungrammaticalities, where the verbal component, when present, 

tends to be minimized, and the verbal signs tend to become visual.  

These modes fall outside language, and its semiotic limits too, and although visual poems are made of 

ungrammatical signs, language is what makes them possible. For Gilles Deleuze “It is through words, 

between words, that one sees and hears”   but, what type of language or languages activate meaning in 

visual poetry? We could argue with Rudolph Arnheim that images precede language and are closer to 
thought than words. Taking a different approach from Merleau-Ponty, Minnazzolli, Barthes, Husserl, 
or Sartre, Rudolph Arnheim (1969, 1997)5 argued that visual perception is a cognitive activity and also 

a temporal process in the sense that it takes time to decode images.  

The conceptual nature of verbal language does not usually shape meaning in visual poetry. Meaning is 

being shaped or modified by other signs: visual, geometric, spatial, kinetic, etc. Form requires sustained 

attention. Reading is no longer subordinated to sequential decoding. Meaning resides in the surface of 

forms and associations and requires as we said before, nonlinear reading (different textures and type 

sizes, reading in zigzag, symbols, graphics, numbers, tables, letters, etc.).  

Furthermore, visual poetry brings to the surface the old dichotomy of the spatial arts and the temporal 

arts asking us to revisit it (Lessing’s Laocon, 1766, Da Vinci’s Paragone of Poetry and Painting, 1500). 

There is also the question of speed in perception. Visual poems, static or kinetic, condense multiple 

layers of units of information in a minimal space. The authors of these iconotexts use techniques 

deceiving to the eye, trompe l’oeil and maximize the visual to be perceived in a very short time, no more 

 
3 Intermedia was a term used in the mid-1960s by Fluxus artist Dick Higgins to describe various interdisciplinary art activities that occurred 

between genres in the 1960s. I will use this term to mean that it falls outside classical genres and other recognized styles of art. 
4 Willard Bohn, Modern Visual Poetry, University of Delaware Press, 2001: 15. 
5 Rudolph Arnheim. (1969). Visual Thinking. University of California Press. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fluxus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Higgins
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than a few seconds. We live in a culture of brevity. This has implications in what and how we perceive. 

As Marjorie Perloff states, “We have witnessed a return to the short lyric that depends for its effect on 

the recycling of earlier poetic material.” 6 

The use of different types of languages as well as hybrid forms and formats, raises epistemological 

issues that generate the need for new knowledge formations in the field of optics, perception, physics, 

genetics, etc. Visual poetry allows intersemiotic, structuralist and post-structuralist analyses but 

challenges genre and literary classifications. Visual poetry invites readers to pose these types of 

additional questions that go beyond aesthetic matters to include the fields of epistemology, 

phenomenology, psychology, biology, genetics, etc. Its multimodal nature generates theoretical 

discourse on knowledge formation. This is an interartistic practice that moves between the literary and 

the visual, the analytic and the analogic, the virtuality of several media and the objectual (3D) as fixed 

materialities, and between the static and the kinetic. 

2. Visual poetry in Spain and Latin America  

Spain and Latin America comprises a vast geographical area with countries that culturally and 

technologically are not at the same stage. This multicultural region produces distinctive ideo-aesthetic 

styles that differ from similar literary and artistic traditions such as the Anglo-Saxon, the French, etc.  

Even though it is beyond the scope of this study to analyse the various styles in depth, one common 

feature is that formal experimentation tends to be ethically and aesthetically committed. Form operates 

as a conceptual framework. 

Visual poetry has proved to be an ideal platform for combining both aesthetic and socially committed 

intentions, particularly in totalitarian periods but also in corrupt democratic governments. Authors such 

as Joan Brossa (Spain), Guillem Viladot (Spain), Fernando Millán (Spain); Décio Pignatari (concretism, 

Brazil), Haroldo and Augusto de Campos (concretism, Brazil), Avelino de Araujo (Brazil), Edgardo 

Antonio Vigo (conceptual art, Argentina), Clemente Padín (mail art, Uruguay), among many others, 

have altered and expanded the limits of poetic writing while rebelling against institutional and 

corporative abuses of power, etc.  

Hispanic visual poets maximize the multidisciplinary nature of text-images relationships placing 

meaning in form to be decoded by inference, spatial connectivity, visual analogy, etc. In this study, I 

focus on distinctive features used by contemporary Hispanic visual poets, through close reading a 

sampling of authors working in different styles and socio-political periods, such as David Pérez Pol 

“Ersilias” (Spain), David Fernández Rivera (Spain), Octavio Armand (Cuba) and Rafael Almanza 

Alonso (Cuba).  

Now, let us proceed to an analysis of a sample of works from Latin American and Spanish poets.   

David Pérez Pol (Barcelona, Spain, 1957) has published various books of poetry such as Jornalero, 

ebanista, revisor y camarero (2019), El fuego y el olvido (2013), Amapolas en las roderas y cigüeñas 

en el campanario (2013), Programa de mano (2013), El libro de las tentativas (2005). 

 

Ersilias (David Pérez Pol) “Código Qutre” 2017 n/p 7  

 
6 Marjorie Perloff. (2012). “Poetry on the brink. Reinventing the Lyric” Boston Review. 

https://bostonreview.net/archives/BR37.3/marjorie_perloff_poetry_lyric_reinvention.php 
7 David Pérez Pol “Código Qutre” https://www.ersilias.com/codigo-qutre-poesia-visual/ 

https://bostonreview.net/archives/BR37.3/marjorie_perloff_poetry_lyric_reinvention.php
https://www.ersilias.com/codigo-qutre-poesia-visual/
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“Código Qutre” (it can be translated in English as “Crappy Code”) maximizes the text-image 

relationships through the lexical and visual fields. The lexical plane, ─the title “Código Qutre”─ 

includes an original combination of words that belong to several semantic fields.  The word “cutre” 

means miser, shabby, stingy, crappy, and the word “Qutre”, is a neologism formed with the urban word 

“cutre” and the letter “Q” referring to the QR barcode (Quick Response Code). The word “cutre” in 

Spanish has a derogatory meaning. It refers to something of very poor quality, or in bad shape. A 

barcode, as we know, needs a machine-readable optical label to read different units of information about 

the object attached to it. This visual and object poem is made with pieces of wood imitating a QR code. 

The only content of the poem is that code and the meaning cannot be decoded by humans, but by an 

artificial intelligence programme. His verbal poem “Wall Street” in Jornalero, ebanista, revisor y 

camarero (2019) illustrates another variant of the techno-economy that rules our society and in other 

styles such as in Magia gris (2014), a book of aphorisms, the author articulates on the current financial 

rules of the market “endeudarse debería estar prohibido y no digo castigado porque castigado ya lo está”, 

which can be translated as "borrowing should be prohibited and I do not say punished because punished 

already is". 

We are witnessing an increasing robotization of our society, through the pervasive system of codes, 

smart home devices, smart mobiles, smart cars, smart health, smart cities, the internet of things, etc. The 

poem’s code as the only sign of the poem, incarnates a new reality where Artificial Intelligence becomes 

maximized activating a dialogic interaction between AI and the word “Qutre” that opposes such new 

developments. That neologism “Qutre” generates an image-text relationship where artificial intelligence 

is a control mechanism. The derogatory tone of the coined word “Qutre” serves to criticize and ridicule 

AI and the new social, global order. Another mode of Artificial Intelligence criticism comes through 

visual mimicking the iconicity of a standard barcode with pieces of wood. Mimesis is in this poem a 

technique charged with ideoaesthetic signification and is only partially related to the popular technique 

of appropriation ─deliberately copying images, objects, to recontextualize them─.8 In this poem there 

is no appropriation because the code is not a copy or a facsimile of a QR code, although the invented 

code imitates a QR code. One of the central meanings of this visual poem is to present a controversial 

topic where artificial intelligence incarnates control and dehumanization.  

David Fernández Rivera (Vigo, Galicia, Spain, 1986) 

The visual poetry work of this young poet, playwright, musician, and theatre director is very significant. 

Fernández Rivera published several poetry books that include Caminando entre brumas (Walking 

among mists, 2004), Canciones de mi ausencia (Songs of my absence, 2005), Corceles (Steeds, 2006), 

Entre la sombra y el grito (Between shadow and shout, 2008), Alambradas (Wire fences, 2010), Sahara 

(2011), and Libertad (Freedom, 2020).  

Libertad (Freedom) does not adjust to prescriptive genre models and it also defies a reductionist and 

monodisciplinary analysis methodology. Libertad is a collection of fourteen poems that, in its versatility 

and hybridity of languages, styles and techniques, questions the hegemonic continuity of the classic 

taxonomies of the literary genre and advocates a blurring of boundaries between the arts. These neo 

avant-garde poems offer their own rhythmic and rhetorical reading codes, revealing a great autonomy 

between each other and, at the same time, a semantic interconnection transforming the habitual 

expectations of the poem.  Libertad is an intermedia and interartistic book, made up of verbal, visual, 

phonetic, performance and graphic poems that deal with creation in its biological aspect (life and death) 

and aesthetic creativity. These texts are thematically interwoven with each other showing a desire not 

only to liberate us from language as a logocentric system of communication but from canonical genre 

codes, through hybridity and rupture. The poem selected for close reading, “Zashima” belongs to 

Freedom (2020). This is a phonetic poem with a graphic-textual transcription.  

 

 

 
8 A classic example of appropriation in art is Andy Warhol's "Campbell's Soup Can" series (1961). Marcel Duchamp and his ready-made 
objects created new forms of art to criticize industrially produced utilitarian objects. This versatile technique was later exploited by Picasso 

and many different artists. 

https://www.thoughtco.com/andy-warhol-profile-1779483
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Zashima  

 

A María Couñago  

 

Labrê  

acth´dahara.  

Selme  

ahnina  

nubut´si  

dome.  

(...)   

Dêcre-me  

indulâh...   

***   

Salôh...   

David Fernández Rivera “Zashima” Libertad, 2020.  

“Zashima” is a visual and a sound poem. It is also a graphic and phonetic poem that emphasizes the 

individual processes of reading, visualizing, and listening. “Zashima” invites us to a multisensory 

reception of the text, emphasizing a verbo-graphic, verb-rhythmic and verb-sound consciousness of 

creation. The verbal, visual and phonetic meaning of "Zashima" transcends all cognitive processes. The 

language of the poem is unknown or invented. The verbal and phonetic nature of the poem suggests that 

the poem’s language is in the phylogenetic group of the Semitic languages, but this does not matter in 

the communicative system of the poem. The phonetic poem opens borders beyond language 

─alphabetical or invented─ and transcends centuries of logocentric predominance.  

The unusual combination of groups of syllabic sounds and silence produces a special resonance 

activating a communication system that goes from sound to primordial matter, bypassing the decoding 

rules of language "conscious processing" and thus overcoming any logical meaning.The semiotic 

process is different from the principles used in Surrealism and other avant-gardes.9 “Zashima”, with its 

own verbal, sound and rhythmic codes, is a very sophisticated artifice breaking down borders of all 

kinds. 

Fernando Millán Navío (Villa Rodrigo, Jaén, Spain, 1944) 

Fernando Millán is a multifaceted artist, and a literary critic. He published various anthologies of 

Spanish poetry, critical studies on poetry, and books of poetry such as Textos y antitextos (1970), 
Mitogramas (1978), La depresión en España (1981),Vanguardias y vanguardismos ante el siglo 

XXI (1998), Poesía expandida (2012), Escrito está. La poesía experimental en España 1963-1984 

(2009).  

“Encrucijada” (2018) [“Crossroads”] is a video action poem which is an interpretation and a recreation 

of a previous poem with the same title (1970) by the same author:  

 
9 Andre Breton and Phillipe Soupault in Les champs magnetiques (1920) advocated for an absence of rationality through the method of 
automatism or automatic writing where the subconscious is engaged.  



174 

 

 
Fernando Millán, “Encrucijada” Poesía Expandida, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=IRqgbxY-dE8  

This is one of the twenty video-actions contained in the DVD of the bilingual book Poesía Expandida, 

Expanded Poetry, published by the Weber-Lutgen Gallery. The version for youtube has an introductory 

image and a watermark with the initials of the Weber Lutgen Gallery that are not in the original version.  

"Crossroads" (2018) constitutes, by means of remediation and transcoding techniques, a new poem in 

which the author has increased the use of artistic languages and where the original poem becomes a 

pretext for the new poem. The new composition combines the voice and movements of the artist Millán, 

author of both poems, adding a new dimension to being the author, which is being the interpreter of the 

first poem.  

The text of the video action presented in YouTube includes a bibliographical note in Spanish and in 

English that says: “Calligraphic ink on cardboard. This poem is the score of a poem action. Published 

in Textos y Antitextos, collection “El anillo del Cocodrilo”. Editorial Parnaso, Madrid (1970).” This 

paratext, written in red and blue ink is located on both sides of the poem: left and to the right. What we 

see in the 2018 version is a graphic text extracted from the original version of the poem that has been 

published in 1970. The graphic aspect of this component is made of eight phrases ─handwritten, not 

mechanically written─, and four vectors in different angles (arched, curved and straight) that link 

phrases from the two sides of the vector conditioning the directionality of the reading.  There is no 

hierarchical order between vectors, but each vector has one arrow indicating the order of reading within 

each vector. The ink of the graphic poem is red. Another materiality in the poem is the author in his role 

of an actor and an interpreter of the previous text with his voice and movements. This adds another 

dimension to the poem.  

file:///C:/Users/lopez/Downloads/https
https://www.youtube.com/watch?v=IRqgbxY-dE8
https://www.youtube.com/watch?v=IRqgbxY-dE8
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This video action poem integrates paratexts, metatexts, intertextualities, mediation, digital performance, 

and sound in a combination of diverse units of languages. It is a transcoded poem. It embodies various 

materialities such as the actor’s body movements and voice which makes it a performance (kinetic 

poem); there is also a video recording and a phonographic material; in addition there is the textual 

materiality of the poem in the wall (an object poem), the digital materiality and the printed, textual and 

graphic (videographic, sound and theatrical medium).   

In this new poem, Millan combines traditional and new technologies and highlights paratextual 

information (bibliographical notes are usually marginal) as an integral component of the poem. The 

bibliographical note, a marketing strategy for the 1970 edition’s book, is a sign of aesthetic rupture thus 

expanding the traditional frontiers of poetry. As G. Genette states, paratexts create a zone in between 

texts and off texts. Millan’s paratext acts as a transitional (in and off text) and a transactional zone where 

meaning is negotiated by the reader. Furthermore, the location of the paratext in the poem, ─concept 

studied by Philippe Lejeune (1975)─,10 acts as a counterpoint to the reader’s expectations creating a 

palimpsest where we have a text with manifold relationships with prior texts (a poem and book with the 

same name published in 1975, is recreated in 2018), altering the status of the previous texts changing 

the former poem to a version of a poem, prolonging the creative process and Eco’s notion of open work. 

 

Octavio Armand (Guántanamo, Cuba, 1946).  

Another representative Latin American visual poet is Octavio Armand. Like the other poets selected, 

Armand is not only a poet but a journal editor, essayist, and writer. Some of his books of poetry include 

Cosas pasan (1977), Biografía para feacios (1980), Origami (1987), Son de ausencia (1997), 

Clinamen (2013) and Concierto para delinquir (2016), El amante que razona (antología poética) 

(2017) and other. Armand lived in New York for several decades and then in Venezuela.  

“Palabra sobre palabra” (“Word upon word”) the visual poem selected here for close reading belongs to 

the poetic anthology, El amante que razona (antología poética). The text of this poem is arranged in two 

sections, both highlighting manifold text-image relationships. The first section (section 1) of this short 

poem is structured in a conventional mode for a verbal poem. The poem has seven lines of just one 

single word and five lines have additional words arranged on top of each other making the decoding or 

reading process more challenging while emphasizing the visual and architectural design of the 

composition. All the lines (words upon words) of section 1 are made of a combination of three words: 

“poeta” (poet), “profeta” (prophet) and “protesta” (protest). These three words are integral to the theme 

of the poem and support the verbo-visual design of the whole composition.  

 
10 See Philippe Lejeune’s Le pacte autobiographique. Lejeune’s deconstructive approach to the autobiographical genre is a starting point to 
legitimize the autobiographical among any genre.   
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Octavio Armand, “Palabra sobre palabra” El amante que razona (antología poética) (2017): 51 

As it was mentioned above, the text of the poem (section 1), is made of three words aligned vertically 

and on top of each other: “poeta” (poet), “profeta” (prophet) and “protesta” (protest). In that section we 

cannot read clearly because each word-line contains two other words on top of it. The first and last lines 

can be read and are the same word “poeta”. Section 2 is a cube containing the same three words of 

section 1: “poeta”, “profeta”, “protesta” but in this section the words are positioned vertically signalling 

the three different dimensions of the cube (height, wide and depth). The words in the cube support the 

multidimensionality of the first section 1. Both sections provide a verbal, visual, and spatial reading. 

The superposition of words (section 1) and the spatialization of the same words can be viewed as a 

dynamic process where transcodification is carried out on linguistic, spatial and visual features that act 

as signifiers. 

The multidimensionality of reading “words upon words” creates a ludic interplay of options for the 

viewer. The poem condenses, in a very original way, an interplay of strategies where we can read images 

and see words that are not very legible due to being on top of each other, but there is a functionality in 

this special verbo-visual arrangement that enhances the visuality of words, and literal meanings. The 

cube acts as a matrix providing a system for decoding the words-lines in section 1, which are set up in 

2D. The cube also projects other forms of spatial readability in 3D having words in each side of the 

cube. The word “poet” that makes the first and the last line of the poem in section 1 suggests we are 

reading a metapoem, a poem about poetry. One of the main motives of the poem seems to be about what 

is a poet. A poet writes words, (“words upon words”) but words can be placed in any order and position 

in space. A poet must create. A poet is also a prophet and a protester. A prophet is the person in contact 

with some divine entity that can see the future. Similarly, the poem tells us that there is no poetry without 

creativity, without vision, and also without rebellion (“protest”) against conventions.  

This poem is readable if we follow the author’s protocol. The text’s readability is tied to a specific matrix 

and context. There is a flat surface (2D) and a projection in 3D (cube). The text is presented in 2D. It is 

a static surface, but section 2 suggests a kinetic reading by placing the three words (upon words) in 

different sides of the cube.  
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The words of the poem are arranged in a way that they create their own plasticity. The arrangement of 

words in space enhances a sequential reading, a fragmented reading and a kinetic reading. The spatial 

configuration of the poem creates its own rhythm which has a distinct flow in section 1 and section 2. 

The poem succeeds in switching from the linear to nonlinear and vice-versa. The dual character of this 

poem ─ graphic and verbo-visual─, creates a multimodal text and its realizations by the reader exceed 

its formal appearance as a printed poem (2D). 

The interactions between form and structure are not without ideological implications, especially in 

works from poets experiencing repressive or dictatorial regimes. The special placement of the signs in 

a poem carry an ideo-aesthetic charge.  

Rafael Almanza Alonso (Camagüey, Cuba 1957) 

Rafael Almanza is a Cuban intellectual, an independent journalist, a literary critic and a multifaceted 

artist. He is a specialist on Jose Marti and he has published several books of poetry which include Libro 

de Jóveno (2003), El Gran Camino de la Vida (2005), and HymNos (2014). Other works include 

installations, visual poetry, and video poetry. Almanza lives in his natal town of Camagüey and his work 

is committed to  

“Ancora”, the only word of the poem, is an Italian word that means that something is still happening. 

This is a very relevant meaning in the socio-political context of Cuba, a country that is still under a 

communist regime since 1959. This is a minimalist artistic work that exploits minimal linguistic signs; 

the content of the poem is the first letter of the alphabet in upper-case and in inverse position. Behind 

the apparent simplicity of the poem the author exploits the symbolism of text-image relationships.  

 

 

Rafael Almanza, “Ancora”, 2018. 11 

One of the central themes of “Ancora” is the conceptual meaning that emerges from the socio political 

and cultural context of Cuba the country where the poet lives and works. In this Cuban context, the term 

and title “Ancora” is synonym of “again and again” as if nothing changes. Since decades ago, the whole 

country seems to be embedded in the process of waiting, waiting for some type of change that never 

comes. There is also the role of silence and silencing of any narrative or discourse. The poem addresses 

the role of silence as a type of civilian resistance while suggesting the official censorship or silencing of 

any narrative or discourse.  

The poem has only one letter; “A”, the first letter of the alphabet, in upper case and in inverse position. 

These three semes connote resistance. From a 3D perspective, the object poem looks like a chair hanging 

from the ceiling of a house a sensory experience of silence and quietness.  

The logistics and materiality of the poem brings a new aesthetic dimension expanding the limits of 

poetry. “Ancora” challenges artistic conventions while carrying socio-political meaning. 

 

 
11 This poem was retrieved from Francis Sánchez (2018).  

https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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3. Conclusion 

In conclusion, contemporary Hispanic visual poets, ─irrespective of their geographical origin─, 

demonstrate a preference for activating dialectic relationships between form, and content as well as 

between temporal and spatial structures. The poems selected above are representative of an experimental 

line of action that can be circumscribed within both conceptual and socio-aesthetic modes of 

(re)presentation that continue first and second waves of avant-garde principles such as rejection of fixed 

poetic forms; integration of various artistic and technological languages in the same poem; erasure of 

the logocentric nature of language; an emphasis on the materiality and performativity of the signs; 

experimentation between various arts and technologies, and removal of the traditional sense of 

autonomy attributed to art. These principles challenge the act of interpretation and revolutionize 

aesthetic perception creating a transgressive type of poetry by turning the reader into a writer and 

technology codes into sememes ─minimal elements of meaning─ that require specific reading protocols 

suggesting an inverted relationship between the traditional role of form and content in art and setting 

the conditions for a new perception and epistemology of poetry.  
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Öz 

Çeviri, tercümanın belirli bilgi birikimine sahip olmasını gerektiren oldukça zor bir süreçtir. Kaynak dilden 

hedef dile doğru bilgi aktarmak için tercümanın iki farklı dilin yanı sıra iki farklı kültürü de çok iyi bilmesi 

gerekmektedir. Kültürel özellikleri yansıtan kavramlar çoğu zaman yanlış algılanır ve bu durum çeviri 

esnasında yanlış bilgi aktarımına ve hatta anlam kaybına yol açar. Arka plan bilgi insanlar arasında meydana 

gelen iletişim sürecinin olmazsa olmazı olarak da tanımlanabilir. Tercüme ise iki farklı dili konuşan insanlar 

arasında meydana gelen bir iletişim, hatta kültürlerarası iletişim olarak da nitelendirilebilir. Yabancı dildeki bir 

metni doğru algılayıp doğru yorumlayamadıktan sonra yeterli çeviriden söz edilemez. Dolayısıyla arka plan 

bilgilerin yabancı dildeki metni doğru algılamada önemi büyüktür. Arka plan bilginin çeviri sürecindeki önemi 

akraba olmayan ve yapı bakımından farklı olan Rusça ve Türkiye Türkçesi ele alınarak incelenecektir. Bilindiği 

gibi Rus kültürü ile Türk kültürü de oldukça farklıdır. Hem Rusçanın hem de Türkiye Türkçesinin kendine özgü 

ifade kültürü mevcuttur. Bildirimizde arka plan bilginin yabancı dildeki metni doğru algılama ve 

yorumlamadaki rolü değerlendirilecektir. Rusçadan Türkiye Türkçesine ve Türkiye Türkçesinden Rusçaya 

tercüme edilmiş örnek cümleler incelenerek anlam kaybının tespiti yapılacaktır. Ayrıca doğru ve anlam kaybı 

yaşanmadan yeterli çeviri yapabilmek için arka plan bilginin ne kadar önem taşıdığı hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri; arka plan bilgi; Rusça; Türkiye Türkçesi; çeviri yeterliliği. 

 

Abstract 

Translation is a complex process, so the translator must have a set of necessary information. The translator must 

know perfectly not only the source language and the target language, he must also know two cultures well. The 

concept of culture is often perceived wrong. This negatively affects the translation process and can lead to 

incorrect translation or even loss of information. Background knowledge is also an integral part of the 

communication process that takes place between people. Translation, in turn, is a communication process 

between people who speak different languages. Therefore, translation can be considered one of the types of 

intercultural communication. Incorrect perception of the text in a foreign language becomes the reason for poor-

quality translation. Therefore, background knowledge is very important for the correct perception of the text in 

a foreign language.The significance of background knowledge in the translation process is considered from the 

point of view of two unrelated and structurally different Russian and Turkish languages. As you know, Russian 

and Turkish cultures are also very different from each other. Both Russians and Turks have a special culture of 

expressing their thoughts. The article discusses the importance of background knowledge in the perception and 

interpretation of information in a foreign language. Also, examples of translation of sentences from Russian 

into Turkish and from Turkish into Russian were investigated and the reasons for semantic translation errors 

were identified. The article also describes how important background knowledge is for adequate translation. 

Keywords: Translation; background knowledge; Russian; Turkish; adequate translation. 

 

1. Giriş 

Günümüzde çok sayıda çeviri tanımı bulunmaktadır. Aslında çeviri, çok zor ve karmaşık bir süreçtir. 

Her şeyden önce çeviri kelimesinin birden çok anlam taşıyabildiğini ifade etmek gerekir. Çeviri, hem 

zihinsel bir süreç hem de bu sürecin neticesi (tercüman tarafından yaratılan sözlü ya da yazılı metin) 

olarak tanımlanabilir. Dikkat edilirse kelimenin iki anlamı da birbirine bağlıdır. Çünkü biri olmadan 

diğeri düşünülemez. Günümüzde çeviri üzerinde araştırma yapan bilim insanları iki gruba ayrılmış 

durumdadır. Birinci gruba girenler (Vinogradov, Retsker vd.) kaynak metin ile erek metin arasındaki 

ilişkileri inceler. Diğer grup mensupları (Komisarov, Lvovskaya vd.) ise çeviriyi bir süreç olarak algılar 

ve bu sürecin modellerini ortaya koymaya çalışırlar.  

Birinci grup bilim insanlarına göre çeviri, yazılı ya da sözlü bir metindir. Bu nedenle tercümanın temel 

amacı, hedef dil yardımıyla kaynak metnin içeriğini üslup ve etkileyici özelliklerini koruyarak tam ve 

eksiksiz anlatmaktır (Retsker,74: 7). Bu görüş yazılı çeviri metinlerinin incelenmesi neticesinde ortaya 

çıkmış ve sözlü çeviri metinleri için uygun değildir. Çünkü çeviri kalitesi, ancak kaynak metin ile erek 

metnin karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkabilir. Çevirinin bir süreç olarak algılanması ise her şeyden 

önce çeviri sürecinin psikolojik açıdan incelenmesi demektir. Her çeviri türü, özellikle de sözlü çeviri

mailto:leyla.babaturk@manas.edu.kg
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birden fazla özel beceri gerektirmektedir. Mesela, ardıl çeviri için dinleme-anlama ve not alma becerisi, 

anında çeviri için aynı anda hem dinleme hem de konuşabilme becerisi, yazılı metnin sözlü çevirisi için 

ise içten okuma ve aynı anda konuşma becerisi gerekmektedir. 

Çeviri iki aşamadan oluşan zor bir süreçtir. Birinci aşama, kaynak metni doğru algılama ve anlama ikinci 

aşama ise kaynak metni hedef dilde doğru ifade etmedir. L. Latışev’e göre çağdaş dilbilimciler metni 

bir iletişim aracı olarak kabul etmektedirler. Dolayısıyla erek metin, iletişim sürecinde farklı dil 

kullanıcısı üzerinde yarattığı etki açısından kaynak metnin yerini tutmalı  (Latışev,2001: 16). Böylece 

erek metin oluşturulurken, kaynak metnin işlevsel ve iletişimsel özellikleri daima ön plana 

çıkarılmalıdır. 

Çeviri sürecinin ilk aşaması tercümanın ana dilindeki / yabancı dilindeki metni doğru algılama ve 

algıladığını doğru yorumlayabilme becerisi ile bağlantılıdır. Psikolengüistik yaklaşıma göre bilgi aslında 

aktarılmıyor, sadece insanın bilincinde hazır olan imgeler ile bağlantı kuruluyor. Dolayısıyla metnin her 

kelimesi, kelime grubu, cümlesi, ifadesi vs. dinleyen / okuyan tercümanın bilincindeki zaten var olan 

bir imaj (görüntü) / simge ile özdeşleştirilir. Fakat her bireyin kullandığı kelime hazinesi, 

anlamlandırabildiği kavramlar dağarcığı, hatta bilgi birikimi ve hayat tecrübesi / genel kültür seviyesi 

farklıdır. Bu nedenle aynı dili konuşan insanlar bile bazen birbirini anlamakta güçlük 

çekebilmektedirler. 

Çevirinin ikinci aşaması, eğer çeviri yabancı dilden yapılıyor ise doğrudan tercümanın yabancı dil 

yeterliliği ile bağlantıdadır. Yabancı dili iyi öğrenebilmek ve kolayca konuşabilmek ya da düşüncelerini 

doğru bir şekilde ifade edebilmek için kelimelerin leksik anlamlarını ve yabancı dilin gramerini bilmek 

yeterli değildir. İnsanlar dil aracılığıyla yeni bilgi edinir ve düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla her dil, 

aslında o dili konuşan insanların dünyayı algılayışının yansımasıdır. Ayrıca her dilin kendine özgü bir 

ifade kültürünün mevcut olduğunu da unutmamak gerekir.  Böylece yabancı dil öğrenirken o dili 

konuşan toplumun kültürü de öğrenilmelidir (Zaliznyak, 2005: 452). 

2. Çeviri ve kültürlerarası iletişim 

Her insan özgün bir şekilde dünyayı algılar ve düşüncelerini ifade eder. Bu nedenle aynı dili konuşan 

insanların bile dünyayı algılayışları farklı olabilmektedir. İki farklı dil konuşan insanların ise olayları 

algılama ve düşünceleri ifade etme becerilerinin benzerliğinden söz edilemez. Çünkü her şeyden önce 

farklı dili konuşan insanlar farklı kültür mensupları demektir. Çeviri süreci bu açıdan farklı kültür 

mensupları arasındaki diyaloğu temsil eden “Kültürlerarası iletişim” (KAİ) sürecinin bir parçasıdır.  

Ana dilleri farklı olan insanlar (farklı kültür mensupları) arasındaki iletişim üç şekilde gerçekleşebilir: 

1) Konuşanlardan birinin ana dilinde gerçekleşen iletişim (Mesela, Türk ile Rus’un Türkçe / Rusça 

konuşması); 2) Konuşanlar için yabancı dil olan bir aracı dilde gerçekleşen iletişim (Konuşanların ikisi 

de yabancı dili bilmektedir. Mesela, bir Türk ile Rus’un İngilizce konuşmasıdır. Böyle durumlarda 

konuşanların yabancı dil yeterliliği çok önemli rol oynar.); 3) Tercüman aracılığıyla gerçekleşen 

iletişim. Bu durumda iletişim süreci tamamıyla tercümanın kültürlerarası iletişimin ve meslekî 

yeterliliğine bağlıdır. 

Yapılan araştırmalara göre iletişim esnasında duyulan bilginin sadece %30’u doğru algılanır (Ter-

Minasova, 2004: 54). Bu nedenle KAİ %80’i su altında bulunan bir buz dağına ya da kökleri toprakta 

olan bir ağaca benzetilebilir. Görünen kısım: dil, giysi, yiyecek, ev, günlük hayat, müzik vs. simgeleyen 

kavramlar, görünmeyen kısım ise semboller, değerler, tarih, gelenek görenek, etik, görgü kuralları vs. 

ile ilgili kavramlardır. Bu görünmeyen bilgi ise “Arka plan bilgi” (APB) olarak tanımlanabilir ve 

anlaşmazlıklara yol açabildiği için KAİ için engel oluşturmaktadır. 

Kültürlerarası iletişimin başarısız olduğu zamanlarda insanların yabancı kültürü, gelenek görenekleri 

bilmemesi, kısacası APB’nin yetersiz olması söz konusudur. Yabancılarla iletişim kurduğunda insan bu 

bilgilere mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Kültürlerarası iletişimde iki farklı kültür mensuplarının dünya 

algısını, konuşma etiğini, kültürel değerlerini ve görgü kurallarını mutlaka hesaba katmak zorundayız. 

Bunları bilmediğimizde iletişim süreci sağlıklı düşünülemez ve insanlar APB’nin yetersizliğinden 

dolayı kültür şoku olarak adlandırılan strese girerler. Kültür şoku, bireyin yabancı kültürle temasa 

geçtiğinde duyduğu psikolojik ve fiziksel rahatsızlık olarak nitelendirilebilir. Kültürlerarası iletişim 
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sürecinde kültür şokuna benzer bir de lengüistik şok ya da lengüistik-kültürel şok olarak adlandırılabilen 

bir olay yaşanır. İnsanlar yabancı dilde duyduğu ifadelerin ana dilde komik, uygunsuz veya anlam 

veremediği ifadeleri duyduğunda güler, utanır, afallar veya rahatsızlık duyabilirler. Ayrıca mantıklı 

açıklaması olmayan çeviri hataları, genellikle kültür şoku neticesinde meydana gelenlerdir. 

Yabancı kültür hakkında bilgi edinimi farklı yollarla gerçekleşir (Bilimsel çalışmalar, kişisel tecrübe, 

dolaylı yollardan edinilen bilgi, sosyal medya vs.). Dolayısıyla yabancılarla karşılaşmadan önce her 

insan yabancılar hakkında bir takım klişe bilgi birikimine / klişe düşünceye (stereotip) sahiptir. Her 

insanın bilincinde başka kültür mensupları ile ilgili bu tür düşünce mutlaka vardır. Bu klişe düşünceler 

bir sosyal toplumun ya da bir ulusun davranış biçimleri ya da karakter özellikleri ile ilgilidir. Mesela, 

Kayserili, Çorumlu ya da Trakyalı duyduğunda Türkiye’de yaşayanların aklına bir takım klişe düşünce 

mutlaka gelir. Hiç kimse bu klişe düşüncelerden kurtulamaz. Sadece klişe düşüncelerin insan bilincine 

gösterdiği etki oranı farklıdır. Ayrıca insanların hoşgörülü, sabırlı olması ya da tam tersine saldırgan 

karaktere sahip olması veya kültürlerarası iletişim tecrübesinin olup olmadığı etkileyici faktör olabilir.  

İnsanın bilincine yerleşmiş klişe düşünceler, genellikle insanın bulunduğu toplumda kabul edildiği gibi 

algılanır ve doğru olup olmadığı sorgulanmaz. Dolayısıyla bu tür klişe düşünceler insanların yabancı 

kültür algılayışını ve yorumlamasını ister istemez etkileyebilmektedir. 

Başka kültür mensuplarıyla iletişim kurulduğunda insanlar yabancıların davranışlarını kendi kültürleri 

açısından değerlendirmekte ve genellikle bilincindeki klişe düşünceler iyice yerleşmektedir. Bu süreç 

“kendi gözlerimle gördüm” sloganı adı altında pekiştirilir. Klişe düşüncelerin mevcut olması, insanların 

dünyayı algılarken her şeyi “bizim” (aynı mantalite, davranışlar, duygular) ve “yabancı” olarak iki gruba 

ayırma eğiliminden doğmaktadır. Benzer kültür özelliklerine sahip olan yabancılar daha kolay algılanır. 

Çünkü insanlar her zaman yabancıların davranışlarını kendi kültürü açısından değerlendirir ve yabancı 

kültürde kendi kültürüne ait olan özellikleri tespit etmeye çalışır. Böylece ortak kültür değerleri ile ilgili 

klişe düşünceler insanların kültür şokunu daha kolay atlatmasına yardımcı olur (Çesnokova, 2015). 

3. Arka plan bilginin sınıflandırılması 

Bilimsel literatürde APB’nin çeşitli sınıflandırmalarını görmek mümkündür. APB üzerinde araştırma 

yapan bilim insanları APB’nin sınıflandırması için değişik, farklı kriterler seçmişlerdir. Mesela, G. 

Tomahin, İ. Vlahov ve S. Florin APB’yi yayılma oranına göre sınıflandırmışlardır. Y. Vereşçagin ile V. 

Kostomarov APB’yi iki temel gruba ayırmaktadırlar: “Güncel APB” ve “Kültürel miras” olan APB. Y. 

Vereşçagin ile V. Kostomarov  (1990) APB’nin yayılma oranına göre 3 tip APB olduğunu 

vurgulamaktadırlar: 1) Ortak / evrensel APB (bütün insanların sahip olduğu bilgi); 2) Bölgesel APB (bir 

ülkede yaşayanların) ve 3) Ulusal APB (aynı dili konuşan insanların ya da bir millet mensupların sahip 

oldukları APB. Karapetyan ile Myaskovskaya ise, yukarıda zikredilen üç temel gruba bir de “Lokal 

bilgiler” (bir köy, mezhep, dernek vs. mensupların bildikleri) ve “Grup bilgileri” (aile, akraba ya da 

arkadaş grubunun ortak bilgileri: takma ad, tarih) de eklemektedir (Karapetyan, Myaskovskaya, 2012: 

121). G. Tomahin bir de “Çağdaş” ve “Tarihi” APB olduğunu belirtmektedir. Fakat bütün bu 

sınıflandırmalar APB’nin taşıdığı anlam ile ilgili değildir. 

Her insan iletişim açısından bir dil kullanıcısıdır. Her insan kişisel özelliklere sahip ve farklı sosyal 

grupların (aile, meslek vs.), bir ulusun mensubudur. Nihayetinde her insan, insanoğlunun bir 

temsilcisidir. Dolayısıyla D. Gudkov (2003) insanın hayatı boyunca edindiği bilgileri dört gruba 

ayırmaktadır: Özel bilgiler, sosyal bilgiler, ulusal bilgiler ve evrensel bilgiler. Dikkatlice bakılırsa 

yukarıda zikredilen APB sınıflandırılmasıyla benzerlik görmek mümkündür. Evrensel bilgiler iletişim 

sürecini etkiler ama kültürlerarası iletişim açısından merak konusu değildir. Özel bilgiler genel ifadelerle 

tasvir edilemez. Dolayısıyla kültürlerarası iletişim açısından sosyal, toplumsal ve ulusal bilgi önem 

taşımaktadır. 

İletişim esnasında bütün grup APB devreye girmektedir. Fakat yabancı kültür öğreniminde yayılma 

oranına göre 3. grup oluşturan “ulusal APB” ayrı bir öneme sahiptir. Bu tür APB edinimi kültürel öge 

olarak adlandırılan kelimelerin öğrenimiyle daha kolay olmaktadır. Fakat kültür ediniminin sadece 
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kelime öğrenimi anlamına gelmediğini unutmamak gerekir. Tomahin’e göre bütün ulusal APB belirli 

kelimelerde saklıdır (Tomahin, 1996: 25). Dolayısıyla yazar bir dildeki kültürel ögeleri temel iki gruba 

ayırmaktadır: 1) Onomastik kültürel öge ve 2) Terimler.  

Birinci gruba giren kelimeler bir ulusun tarihinde veya sosyal hayatında önemli yere sahip özel adlardır. 

Bu gruba giren özel adlar dört alt gruba ayrılır: 

• Yer adları (Mesela, Türk kültürü için Kahramanmaraş, Rus kültürü için ise Leningrad (İkinci 

Dünya Savaşında 3 yıldan fazla kuşatma altında kalmış ve Almanlara teslim edilmemiş bir 

şehir)) 

• Kişi adları (Mesela, Türk kültürü için Kürşat, Osman vs., Rus kültürü için ise Stalin, Yeltsin 

vs.) 

• Edebî ve sanat eserlerinin adları (Mesela, Türk kültürü için Divan-i Lügat’it-Türk, Rus kültürü 

için ise N. Tolstoy’un “Barış ve Savaş” vs.) 

• Önemli tarihi olaylar (Mesela, Türk kültürü için Malazgirt Savaşı, Rus kültürü için 

Kulikovskaya bitva (Rusların Altın Ordu İstilasından kurtulduğu savaş) vs.). 

İkinci gruba giren kelimeler ise, belirli ulus mensuplarının bildikleri ve terim olarak kullandıkları dilin 

geri kalan kelimelerdir. Bu grubun da iki alt grubunu görmek mümkündür: 

• Coğrafi terimler (genellikle kültür ile ilgili insanların bilincinde çağrışım yapan kelimeler) 

• Ulus mensuplarının ortak kullandıkları terimler. (Ülkedeki idari sistem ile ilgili terimler, ülkenin 

siyasi yapısı ile ilgili terimler, sanat terimleri, eğitim ya da hukuk sistemi ile ilgili terimler, 

askeri terimler vs.) 

En temel sorunlardan biri APB arasında çeviri için önem taşıyanları ayırt edebilmektir. Bu yüzden çeviri 

esnasında erek dile mutlaka aktarılması gereken bilgiyi seçmek için o bilginin dil kullanıcıları arasında 

ne kadar yaygın olduğuna dikkat etmek gerekir.  APB dil kullanıcıları arasında ne kadar yaygın ise, o 

kadar çok önem taşımaktadır. Aslında dil kullanıcıları ne kadar APB’ye sahip olduklarının farkında bile 

değiller. O. İvanişeva’ya göre (2008) APB’nin, bilişsel ve iletişimsel özellikleri mevcuttur. APB’nin 

bilişsel özelliği sözlerle ifade edilmeyen bilgi olup gizli bağlamın bir parçasıdır (Mesela, iletişime 

girenlerin olacak ya da mevcut durum hakkındaki bilgisi ya da tahmini). APB’nin iletişimsel özelliği ise 

insanların iletişim kurarken birbirlerini anlamaya yardımcı olmaktadır. Böylece bilişsel özelliği, 

kelimelerin insanların bilincinde oluşturdukları çağrışımları ile ilgili olup iletişimsel özelliği ise sağlıklı 

iletişim için gereken asgari bilgi birikiminin olduğunu göstermektedir (İvanişeva, 2008: 153).  

Çeviri için önem taşıyan APB seçiminde kullanılan temel kriterlerden biri de APB’nin yabancılar için 

ne kadar bilinmez olduğudur. Kültür farkı ne kadar büyükse, ortak ulusal APB o kadar azdır. Dolayısıyla 

edinilmesi gereken bilgi hacmi daha da büyük olacaktır. Eğer akraba kültürlerinin edinimi söz konusu 

ise (Mesela, Türk ve Kırgız kültürü) edinilecek bilgi hacmi daha az ve edinim süreci daha kolay bir 

şekilde gerçekleşecektir. Dilbilimcilere göre dil, sadece işaretler sistemi değildir. Dil, kullanıcıların 

bilincindeki dünya algısının yansımasıdır. Bu yüzden her ulusun dünyayı algılayışı kullandığı dilde 

kendini gösterir. İşte bu algılananların dildeki yansımaların benzerliği iletişim sürecini 

kolaylaştırmaktadır. Yabancı kültürü az bilen insan, o kültür mensuplarıyla iletişim kurduğunda mutlaka 

zorlanacaktır. Dolayısıyla yabancı dil öğretiminde kültür benzerliklerine ve farklılıklarına da mutlaka 

vurgu yapılmalıdır. 

4. Kültürel arka plan bilgi 

Arka plan bilgi insanların ulusal kimliğiyle bağlantılıdır. Ayrıca insanların genel kültür bilgi birikiminin 

oluşmasında kültür ile ilgili APB’nin büyük yere sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bilimsel literatürde 

“kültürel APB” diye yeni bir terim kullanılmaktadır. Bu terim aynı kültür mensuplarının veya belirli 
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bölgede yaşayanların ortak bilgi birikimidir. Bu bilgiler sayesinde insanlar sağlıklı iletişim kurabilirler, 

yazılı ve sözlü metinlerin derin anlamlarını kolayca anlayabilirler. Kültürel APB aslında sözlerle ifade 

edilemeyen bilgi olsa da kelimeler, kelime grupları veya cümlelerle ifade edilir. Böylece bu tür APB 

metinlerde tespit edilebilir. Y. Vereşçagin ile V. Kostomarov (2005) kültürel APB içeren kelimeleri üç 

gruba ayırmaktadır: 1) Yabancı dilde eşdeğeri olmayan kelimeler, 2) Leksik anlamından başka 

metaforik, sembolik veya insanların duygularını bildiren anlamlar içeren kelimeler ve 3) Arka plan 

kelimeleri. 

Birinci gruba giren kelimeler genellikle bir ulusun kültürüne ait kavramları yansıtır. Dolayısıyla yabancı 

dillerde bu kelimelerin eşdeğeri bulunmamaktadır. Mesela, Rus kültürü ile ilgili “Matruşka”, “Tula 

çöreği” gibi örnekler verilebilir. Eşdeğeri olmayan kelimeleri iki gruba ayırmak mümkündür: 1) Kelime 

aracılığıyla işaret edilen objenin / nesnenin / kavramın erek dilde karşılığı olmayan kelimeler. Obje / 

nesne ya da kavram yoksa, doğal olarak bunları adlandırmak üzere erek dilde kelime de 

bulunmamaktadır. Mesela, özel isimlerin (Şirket adları, yer adları, kişi adları vs.) genellikle yabancı 

dilde eşdeğeri yoktur. Dolayısıyla bu tür kelimeleri çevirirken genellikle transkripsiyon ya da açıklama 

yöntemi kullanılır. Bazı durumlarda tercüman çeviri esnasında yeni kelime üretmek zorunda kalabilir. 

2) Erek dil ve kültürde objenin / nesnenin / kavramın mevcut olmasına rağmen onu adlandırmak için 

ayrı bir kelime yoktur. Mesela, Türkçede “depremzede” kelimesi vardır ve deprem esnasında zarar 

görmüş insanlar için kullanılır. Rusçada ise depremden zarar görmüş insanlar için ayrı bir kelime 

kullanılmamaktadır. Bu durum ise Rusya’da deprem olmuyor veya insanlar zarar görmüyor anlamına 

gelmemektedir. Benzer bir durum Rusçadaki “pogorelets” (yangından zarar görmüş insan) kelimesi için 

de geçerlidir. Rusların geleneksel evleri ağaçlardan yapılmaktaydı. Bu nedenle sık sık yangınlar 

meydana gelirdi. Türkçede yangından zarar görmüş insanlar için ayrı bir kelime kullanılmamaktadır. Bu 

durum da Türk toplumunda hiç yangın olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Leksik anlamından başka anlamlar içeren kelimeleri de iki gruba ayırmak mümkündür: 1) Kelimenin 

erek dilde standart karşılığı mevcut olan kelimeler. Mesela, özel isimlerin kaynak ve erek dilde farklı 

yazılışları: Türkçe “New Yok”, Rusçada ise “Nyu York” diye yazılır. Üstelik farklı kültür mensuplarının 

bu kelimeler ile ilgili çağrışımları da oldukça farklı olabilmektedir. 2) Sözlüklerde leksik anlamları 

verilen fakat kaynak ile erek dilde farklı anlam taşıyan kelimeler. Bu tür kelimelere özellikle dikkat 

edilmeli. Çünkü bu tür kelimelerin sözlükteki anlam eşdeğerliliği kültür şokuna, hatta kültürlerarası 

anlaşmazlıklara yol açabilir. Aslında bu tür kelimelerin yabancı olduğu sezilir.  

Arka plan kelimeler “Leksik arka plan” gerektiren kelimelerdir. Leksik arka plan kavramı, kelimeler 

arası sentaktik bağlantıyı yansıtmaktadır. Her dilin kelime grupları oluşturma kuralları mevcuttur. 

Dolayısıyla leksik arka plan bir kelimenin hangi kelimelerle ya da hangi gramer yapıları içerisinde grup 

oluşturabilir diye bilgi içermektedir. Mesela, Türkçede “korkmak” fiili ile birlikte kullanılan isim 

mutlaka “+Dan” Ayrılma Durumu eki almalıdır (köpek+ten korkmak). Fakat Rusçada aynı fiil ile 

birlikte kullanılan isim “+I” Belirtme Durumu eki alacaktır (köpek+i korkmak). Bu durum dil kuralları 

ile ilgilidir ve bu kurallar değişmez. Dil kullanıcısı hangi kelimenin hangi kelimelerle kelime grubu 

oluşturabileceği bilgisine sahiptir ve konuştuğu dil kuralları çerçevesinde farklı kelime gruplarını 

kolaylıkla oluşturabilir. Fakat aynı durum yabancı dili yeni öğrenen birisi için geçerli değildir. Leksik 

arka plan olarak adlandırılan saklı bilgi türü bilinmez ise bir dil için gayet normal ve kurallı gelen yapılar 

yabancı dile çevrildiğinde saçma, yanlış hatta anlamsız ifadeler olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü 

böylece erek dili kullanma normlarına uyulmaz. Mesela, “şaka yapmak” Rusçada “poşutit” fiili 

kullanılır. Ama “şaka” kelimesinin Rusçada “sdelat” fiiliyle birlikte kullanılmadığını bilmeyen onu 

“sdelat şutku” olarak çevirir ve Rusça çok saçma bir ifade ortaya çıkar. Ya da Rusça “sidet v tyurme” 

ifadesine Türkçe “hapis yatmak” ifadesi eşdeğerdir. Görüldüğü gibi Türkçede “hapis” kelimesiyle 

birlikte “yatmak” fiili, Rusçada ise “oturmak” fiiliyle kelime grubu oluşturmaktadır. 

Bilim insanları bir toplum / ulus mensubunun kültürel APB’yi üç şekilde edindiğini belirtmektedir. 

Kültürel APB, çocuklar tarafından velilerden edinilmektedir. Çünkü çocukluğundan beri anne baba 

çocuklarına mensup oldukları kültür ile ilgili bilgi aktarmaktadır (görgü kuralları, dinî bilgiler, hitap 
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kültürü vs.). Kültürel APB edinmenin ikinci şekli, insanın akranlarıyla iletişim kurmasıdır. Böylece 

birey iletişim esnasında kültürel APB’nin bir parçası olan sosyal tecrübe edinmektedir. Kültürel APB, 

bir de eğitim kurumlarında ve etrafındaki yetişkin ya da akraba insanlarla iletişim esnasında edinilebilir. 

Her eğitim kurumunun temel amacı öğrencilere mensup olduğu kültür ile ilgili bilgi öğretmektir. Bunun 

için kültür ile ilgili dersler müfredatın olmazsa olmazıdır. Yabancı kültürel APB edinimi ise genellikle 

dolaylı yollardan edinilmektedir. Bu yüzden yabancı dil öğretiminde yabancı kültür öğretimi temel 

eğitim amaçlarından biri olmalıdır. 

G. Tomahin’in (1988) kültürel APB sınıflandırılması dikkat çekicidir. Çünkü bu sınıflandırmanın 

temelinde kültürel APB’nin taşıdığı anlamlar yatmaktadır. G. Tomahin APB’yi iki temel gruba 

ayırmaktadır: 1) Evrensel ve 2) Ulusal Kültür APB. Bu temel gruplardan her biri benzer 6 alt grup içerir: 

1) Tarihî APB (olaylar, tarihler, bulgular vs. ), 2) Sanatsal APB (ressamlık, heykeltıraş, edebiyat, müzik 

vs.), 3) Bilimsel APB (kuramlar, yöntemler vs.), 4) Davranışsal APB (gelenek görenekler, görgü 

kuralları vs.), 4) Dinî APB (dünya dinleriyle ilgili bilgiler: İslamiyet, Hristiyanlık vs.) ve 5) Toplumsal 

APB (devlet sembolleri, bayramlar, idari vs.). Ayrıca G. Tomahin’in her alt grubun içinde bile alt 

grupları görmek mümkündür: yer adları, antroponim, terimler, kültürel tarihî olaylar, eser adları vs. 

5. Arka plan bilgi ve çeviri süreci 

Son zamanlarda bilimsel çalışmalarında “yabancı dil yeterliliği” kavramı üzerinde sıkça durulmaktadır. 

Bu kavram sadece yabancı dil gramer bilgisi ya da geniş kelime hazinesi anlamına gelmez. Ancak bu 

terim daha çok yabancı dildeki metinleri doğru anlama becerisi ile ilgilidir. Çünkü yabancı dildeki bir 

metni doğru anlamak için çoğu zaman gramer ve kelimeleri bilmek yeterli olmayabilir (Ter-Minasova, 

2000: 79). 1989-1996 yılları arasında Avrupa Konseyinin belirlediği “Ortak Avrupa Yabancı Dil 

Yeterlilikleri Listesi” insanların yabancı dil yeterliliğini ölçmede kullanılmaktadır. Listede bir 

yabancının yeni kültür öğrenirken edinmesi gereken farklı alanlarda bilgi yer almıştır. Bu bilgi birikimi 

belirli toplumun ve o topluma ait kültürün en belirgin özelliklerini analiz etmek için yardımcı 

olmaktadır. Listedeki alanlar, yabancı kültür ile edinmesi gereken APB’nin sınıflandırılması ile 

örtüşmektedir. 

• Günlük hayat ile ilgili kavramlar (yiyecek, içecek, öğün, yemek yerken uygulanan görgü 

kuralları, izin kullanma, iş grafiği, boş vakit geçirme vs.) 

• Hayat Şartları (toplumdaki insanların gelire göre dağılımı, yaşam şartları, sosyal güvenlikler 

vs.) 

• İnsanlar arası ilişkiler (sosyal sınıflar, erkek ile kadın arasındaki ilişki, nesiller arası ilişki, aile 

içi ilişkiler, polis ya da bürokratlar ile ilişki, siyasi veya dinî gruplar arasındaki ilişki vs.) 

• Değerler, inanç, davranış (işçi grupları, para, bölgesel kültür, güvenlik, eski ve yeni gelenekler, 

tarih, etnik veya dinî azınlıklar, siyaset, ulusal kimlik, yabancı ülkeler, diğer uluslar, sanat, din, 

mizah vs.) 

• Beden dili (Öğrenilen kültürde hangi işaretler ne anlama gelir.) 

• Görgü kuralları (Mesela, misafirlik ile ilgili dakiklik, hediye, giyim, ikramlar, tabu, ziyaret 

süresi vs.) 

• Gelenek görenekler ile ilgili davranışlar (dinî merasimler, doğum, ölüm, düğün, festival, disko 

vs.) 

Arka plan bilgi terimi Rusçaya ve Türkçeye İngilizce “Background knowledge” teriminin bire bir 

çevirisi olarak girmiştir. Bu terimi bilimsel çalışmalarında  Gudykunst W. B., Kim Y. Y. (2001) gibi 

Avrupalı bilim insanları kullanmış ve terimin etrafımızdaki dünya ile ilgili bilgi bütünü anlamına 

geldiğini vurgulamaktadırlar.  Bazı bilim insanları ise arka plan bilginin insanın ait olduğu toplum 

ve konuştuğu dil hakkında bilgileri kapsadığını ve sadece bilimsel bilgiden ibaret olmadığını 

düşünürler. Dolayısıyla APB, aslında bir toplumun kendi üyelerine sunduğu hazır bilgi olarak da 

kabul edilebilir. 
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Bu bilgi insanlar arasındaki iletişimi düpedüz etkiler. O. Ahmanova’ya göre (1969) APB konuşan / 

yazan ile dinleyenin / okuyanın ortak bildikleridir. Dolayısıyla APB bir bakıma iletişim sürecinde metni 

doğru algılamasına yardımcı olan sosyo-kültürel bilgilerin bütünüdür. 

Y. Vereşçagin ile V. Kostomarov’a göre her kelime insanın beyninde bir çağrışım uyandırmaktadır. 

Dolayısıyla her kelime bir bilgi taşıyıcısı olarak kabul edilir. İşte bu bilgi iletişim esnasında başka bir 

insana aktarılmaktadır. Fakat bir kelimenin konuşan / yazan ile dinleyen / okuyanda aynı çağrışımı 

uyandırabilmesi için, ikisinin de ortak APB’ye sahip olması gerekmektedir (Vereşçagin, Kostomarov, 

2005: 147). A. N. Kryukov’a göre ise APB kültür ile ilgili kavramları yansıtan kelimelerle 

sınırlandırılamaz. Mesela, APB kelimelerle ifade edilemeyen görgü kuralı bile olabilir. Mesela, hitap 

kültürü örnek olarak gösterilebilir (Kryukov, 1988: 23-25).  

Metin, konuşanın düşüncelerini kelimelerle ifade ettiği, dinleyenin ise algılayıp yorumladığı bir şeydir. 

Dolayısıyla metin, sözlü / yazılı olarak ifade edilen bilgi + APB şeklinde de düşünülebilir. APB üzerine 

araştırma yapan birçok bilim insanına göre (T. V. Deyk, K. Kramş, B. Hazlet vd.) iletişim süreci, belirli 

durumlarda istenilen görgü kuralları, toplumda kabul edilen davranışlar ve başka faktörlerle mutlaka 

sınırlanmaktadır (Şeina, 2012). A. Kryukov’a göre ise APB, verbal olmayan (sözlerle ifade edilemeyen) 

bilinçaltı bilgidir. Bu bilgi aslında mantıklı neden-sonuç ilişkilerini temsil eder ve ifadeye / cümleye 

dâhil olmayan bilgi şeklinde tanımlanabilir. İşte bu bilgi kelimelerin ya da biçimbirimlerin anlamlarını 

belirlemektedir (Kryukov, 1988: 30-31). 

İnsanlar, yabancı dildeki metni algılarken her şeyden önce ifadelerini APB ile arasında bağlantı kurup 

yorumlar. Dolayısıyla eğer APB yeterli düzeyde ise, genellikle ima edilen anlamları doğru algılamaya 

yardımcı olan anahtar kelimeler kolayca bulunur. Eğer APB yeterli değilse, ifadedeki anahtar kelimeler 

bulunamaz ve dolayısıyla ifadedeki kelimeler leksik anlamlarıyla özdeşleştirilir. Sonuç olarak ima 

edilen anlamlar ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış algılanmış olur. Mesela R. T. Erdoğan’ın bir 

konuşmasında geçen “Yakında Marmaray’ın kardeşi geliyor” ifadesinin Türk olmayan bir tercüman 

tarafından doğru algılanması için “Marmaray’ın” ne olduğu, “kardeş” kelimesinin “benzer” anlamında, 

“geliyor” kelimesinin “inşa edilecek” anlamında kullanıldığını bilinmesi gerek. Aynı şekilde Rusça 

ifadesinde “On derjal yeyo za taliyu, a ona yego za duraka. Tak i sideli boltali, on o lyubvi, a ona 

nogami” ifadesindeki “derjat” (tutmak / aptal yerine koymak) ve “boltat” (konuşmak / sallamak) fiilleri 

üzerine kurulan kelime oyunu çözümlenmez ise cümlenin doğru çevrilmesi mümkün değildir. 

APB’yi incelemenin birçok yaklaşımı mevcuttur. Mesela, bazı bilim insanlara göre APB, “gizli / belli 

olmayan dil dışı bilgi türüdür” (Tomahin, 1997: 130). Tomahin’e göre kültürel öge olarak adlandırılan 

ve ulusal kültür ile ilgili olan kavramlar, yabancı dildeki metni doğru algılamak için bilinmesi gereken 

APB’nin bir parçasıdır (Tomahin 1997: 5). Fakat dilbilimde kültürel öge kavramının iki anlamda 

kullanıldığı dikkat çekicidir: 1) Ulusal kültüre ait olan ve diğer kültürlerde eşdeğeri bulunmayan nesne, 

kavram ya da olay ile ilgili kelimeler (tarih, günlük hayat, örf adet vs. Mesela: Türk kültürüne ait: 

baklava, el öpme, sünnet vs.; Rus kültürüne ait kavramlar: kolhoz, kisel (tatlı içecek türü), kolyadovat’ 

(yılbaşı gecesi misafirliğe gidip evin bereketi artsın diye buğday saçıp şarkı söylemek ve ödül olarak 

tatlı ya da para toplamak) ); 2) Leksik anlamları dışında yeni bir anlam oluşturan kelime grupları (deyim, 

atasözü, kalıp sözler, benzetmeler vs. Mesela Türkçe “kuş yürekli” (korkak) Rus kültüründe “tavşan 

gibi” ifadesiyle verilir). Birinci gruba giren kavramlar / kelimeler yabancı dilde eşdeğeri bulunmayan 

kelimeler olarak kabul edilir. Dolayısıyla tercümesi ya transkripsiyon yoluyla ya da açıklamak suretiyle 

yapılır. Mesela, “yoğurt” kelimesi artık dünyanın birçok diline bazı fonetik değişimlere uğrayarak 

girmiştir. İkinci gruba girenlerin bir kısmının eşdeğeri hedef dilde bulunabilir. Mesela, farklı dillerde 

aynı anlamı veren ifadeler, deyimler, atasözleri; “Armut dibine düşer” = Rusça “elma, elma ağacının 

yakınlarına düşer”. Fakat çoğu zaman işte bu kavramlar yeterli çeviri için engel oluşturur. Çünkü APB 

yetersiz düzeyde ise grubu oluşturan kelimeler ancak leksik anlamları ile özdeşleştirilebilir. Dolayısıyla 

ima edilenler doğru algılanmaz. Mesela, “senden bir cacık olmaz” ifadesinin ne anlama geldiğini ve 

hangi durumlarda kullanılabilir ya da görgü kuralları çerçevesinde kime söylenebilir diye bilinmezse 

tercümanı zor durumda bırakabilir. 

Çevirinin her çeşidi (yazılı ya da sözlü) mutlaka tercümanın hem hedef dilin hem de kaynak dilin ait 

olduğu kültür hakkında APB sahip olmasını gerektirmektedir. Edebî eserlerinin çevirisi örnek olarak 

gösterilebilir. Çünkü her yazar eserlerini aynı dili konuşan ve aynı kültür mensupları için yaratır. 
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Böylece yazar ile okurların APB ortak diye kabul edilir. Yazar, her şeyi açık açık yazmadan okurun onu 

kolayca anlayabildiğini düşünür ve bazı imalı / üstü kapalı ifadeleri kullanabilir. Fakat yabancı kültür 

mensupları ve yabancı dili konuşan okurlar için aynı şey söz konusu olamaz. Bu nedenle çeviri yaparken 

yabancı okurun muhtemelen sahip olduğu kaynak dil ve kültür ile ilgili APB olup olmadığını hesaba 

katmak gerekir. 

6. Sonuç 

Arka plan bilgi terimi Türkçeye ve Rusçaya bir kelime grubunun birebir çevirisi olarak girmiştir. Fakat 

bu kelime grubu Rusçaya bir deyim olarak “hayat tecrübesi” de çevrilebilmektedir. Hayat tecrübesi adı 

altında insanın hayatı boyunca farklı alanlar ile ilgili edinen bilgi de anlaşılabilir. Dolayısıyla biz APB 

terimi yerine “bilgi birikimi” kavramının kullanılmasından yanayız. Çünkü bu anlam farklı bilim 

insanlarının APB teriminin tanımından da anlaşılmaktadır. 

Arka plan bilgi iletişim sürecini etkileyen ve kelimelerle ifade edilemeyen bir takım bilgidir. Bu bilgi 

insanların iletişimsel davranışları yorumlamaya yardımcı olur, dolayısıyla iletişim sürecinin olmazsa 

olmazıdır. Arka plan bilgi yetersizliği, tercüman aracılığıyla gerçekleşen iletişim sürecini olumsuz 

etkiler. Çünkü böyle durumlarda yabancı dilde metin doğru algılanıp doğru yorumlanamaz ve bazı 

ifadeler iletişimsel işlevlerini kaybeder. 

Her metin ifadeler ile APB bütünü olarak kabul edilirse, APB’nin çeviri için ne kadar büyük öneme 

sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Doğru algılayıp doğru yorumlanamayan metin hiçbir zaman ne yabancı 

dile ne de ana diline doğru bir şekilde çevrilir. Genellikle tercümanlar her zaman yabancı dilden ana dile 

daha iyi çeviri yaparlar. Çünkü kim olursa olsun ait olduğu kültürü ve dili iyi bilir, hatta düşüncelerini 

ifade ederken söz sanatlarını da rahatlıkla kullanabilir. Dolayısıyla çeviri sürecinde yabancı dildeki 

metni doğru algılamak ya da algılananları yabancı dilde doğru ifade etmek gerek. Her iki durum için ise 

APB’nin yeterli düzeyde olması lazımdır. Çünkü ana dilden yabancı dile / yabancı dildeki metni ana 

dile doğru çeviri yapabilmek için tercümanların yabancı dil yeterliliği ve yabancı kültür bilgisinin çok 

iyi olması gerekmektedir. Tercüman ana dilinde metni doğru algılar fakat algıladığını yabancı dilde 

doğru ifade edemeyebilir (yanlış kelime seçebilir, ya da ana dilindeki deyimleri / kalıp sözleri vs. kelime 

kelimesine çevirebilir). Diğer taraftan tercüman yabancı dildeki metni yanlış algılayıp yanlış 

yorumlayabilir. Dolayısıyla yabancı dildeki metni ana diline doğru bir şekilde tercüme etmesi 

düşünülemez. Böylece her iki durum için de APB’nin önemi oldukça büyüktür. Çünkü birinci durumda 

APB yeterliliği çeviri sürecinin ilk aşamasını (algılama ve yorumlama), ikinci durumda ise çeviri 

sürecinin ikinci aşamasını (erek dilde ifade etme) etkilemektedir. 

Kültür farkı iletişim sürecini zorlaştırmaktadır. Bu durumu önlemek için yabancı dili öğrenirken / 

öğretirken yabancı dilin kavramlarının bilişsel özelliklerini öğrenmede / öğretmede fayda olacaktır. 

Ayrıca APB’nin hedef dilde genellikle eşdeğeri bulunmayan kültür ile ilgili kavramlar bütününden 

ibaret olmadığını unutmamak gerekir. APB, kelimelerin anlamları dışında da kelimelerle ifade 

edilemeyen bilgi (imalı ifade, görgü kuralları gibi) içermektedir. Dolayısıyla yabancı dil öğretiminde o 

dilin ait olduğu kültür öğretimine ve genel anlamda kültürler arası iletişim esaslarına da dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

Dil ve kültür arasında sıkı bir bağlantı mevcuttur. Çünkü dildeki her kelime APB aracılığıyla o dili 

kullanan insanların kültürünü ve dünya algılayışını yansıtmaktadır. Tercümanın asıl amacı ise erek dil 

kullanıcıları tarafından bilinmeyen APB’yi görüp yeterli çeviri yapmaktır. Aksi takdirde tercüman 

aracılığıyla iletilen bilginin yanlış algılanma ihtimali yüksek olacaktır. 
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Öz 

Yöntem konusunda ilk çalışma Aristotales’in ORGANON adlı yapıtıdır. Bu konuda ikinci gelişme SENTETİK 

ispatlanabilir hendeseyi ANALİTİK hesaplanabilir geometriye geçiren Descartes’ın MATEMATİKSEL 

koordinatlarıdır. YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ, «matematiksel» olarak kullanılan analitik düzlemi 

«metodik» hale getirerek onu hızlı bir anlam SÜRÜCÜ ve kolay bir anlatım AYGITI yapmıştır.  Bu çalışmada 

METODİK kullanımın normları, formları, nosyonları ve modelleri anlatılmıştır. Metodik kullanma 

yaygınlaştığında ortaya çıkan görsel modellemenin felsefe ile din arasında ortak bir dile imkan vereceği 

düşünülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler:  Metod; eksenler; görsel; modelleme; tablo  

 
Abstract 

The first work on the methodology was ORGANON of Aristotle. The second development in this subject was 

the MATHEMATICAL coordinates of Descartes, which transferred the SYNTHETIC provable geometry to 

ANALYTIC computable geometry. METHODOLICAL SCIENTIFIC ANALYSIS has been transforming the 

"mathematically" used  analytical plane into "methodical" and  has been making it a fast meaning DRIVER and 

an easy expression DEVICE. In this study, the norms, forms, notions and models of METHODIC usage will 

be explained. We think that the visual modeling will provide a common language between philosophy and 

religion when methodical use becomes widespread. 

 

Keywords: Method; axis; visual; modelling; chart 

 

Giriş 

USUL (method, yöntem) konusunda ilk çalışma Aristo'nun (MÖ 384– 322), 2400 yıl önce yazdığı 

ORGANON adlı yapıtıdır. Bu konuda ikinci gelişme bilimi SENTETİK ispatlanabilir hendeseden 

hesaplanabilir ANALİTİK geometriye geçiren Dekart'ın (1596-1650) 1611 yılında inşa ettiği 

MATEMATİK koordinatlarıdır. 

Descartes’dan sonrada çeşitli mantıksal çalışmalar yapılmıştır. Ancak hiç biri EXCELL dışında 

Kartezyen koordinatlar kadar belirleyici olamamıştır. Artırılmış gerçeklik ve diğer bütün simülasyonlar 

yine bu koordinatların temeli analitik düzleme yaslanır. 

Böylece MATEMATİK bilimi, analitik düzlemin bu kullanımıyla, BİLİM dili haline gelmiştir. Fakat 

arada geçen dört yüz yıl içinde çok yanlı ve yönlü; insan, dil, din, felsefe ve hikmet konu ve alanlarında 

yetersiz kalmıştır. 

Yöntem Bilimsel Analiz dediğim çalışma, matematiksel olarak kullanılan ANALİTİK düzlemin 

mantıksal ve görsel kullanımını METODİK hale getirerek onu hızlı bir anlam sürücü ve kolay bir 

anlatım aygıtı haline getirmiştir. 

GÜNLÜK DİLİN mantığı ve BİLİMSEL BİLGİNİN matematiği üstündeki çok yönlü ve yanlı dil ve 

din katmanlarında, felsefe ve hikmet konularında, fizik ötesi ve psik berisi alanlarında günlük dilin düz 

yazısı ile yapılan felsefi edebiyat ve dinî vaaz ile bir yere varılamayacağı artık anlaşılmıştır.  

Günlük dilin düz yazısıyla birbiri ile kıyasıya çatışan resmi teoloji ve filolojilerin insanı insandan 

uzaklaştıran ideolojilere malzeme hazırlamaktan başka bir hizmeti yok gibidir. Sivil filozofi ve teozofi 

ise felsefi edebiyat ve dini vaaz ile günlük dile bağımlı hale gelmiştir. 

Teknolojinin yapay zeka yoluyla dilden, bilgiden ve dünyadan faydalanma zihniyeti; insanı doğaya 

yabancılaştırmaktadır. Keza ideolojik bozulma dahi insanı insandan uzaklaştırmaktadır, desem; bende 

günlük dilin felsefi edebiyatıyla abartmış olabilirim. Teknolojinin bozulmasını kaldırmak   ve 

ideolojinin yenilenmesini gerçekleştirmek için bir ihtiyacı dillendirmiş olurum: Felsefe ve Din için ortak 

dil projesi. 

mailto:osmanziya@hotmail.com
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1. Bilginin çift kutupluluğu 

günlük dil.. BİR. 

bilimsel bilgi.. İKİ.  

felsefi düşünce.. ÇİFT. 

dini inanç.. TEK. 

BİLGİ dünyası İKİLİK’lerden kaçınamıyor  .. İNANÇ dünyası da   TEKLİK’lerden kurtulamıyor.  

Çünkü   Bilgi   ÇİFTLİK ile..  inanç BİRLİK ile yaşayabiliyor...  Bu dört nicelikle günlük dilin mantığı 

ve bilimsel bilginin matematiği üstündeki çok yönlü ve yanlı felsefe ve din alanlarında.. ortak bir DİL 

olanağı sağlanabilir.  Bu amaçla   düşünme ve konuşma, anlama ve inanmanın en genel ÇAPLARINI  

“a priori ve a posteriori”  ilimlerle sınırlı  ve en tümel UÇLARINI  “aklî ve tecrübî”  bilgilerle  hududlu 

yaparak, HAKİKATİ   görsel,  lojik ve analitik  bir çerçevede  örebiliriz.  

TABLO 01 (+) İşareti Tablosu 

Tabloda harfler ve isimlerle yapılan mesajı alabilmek   için .. örneğin burada güzel TÜRKÇE’mizin 

dilini bilmek gerekir. Fakat tablodaki nokta   ve çizgileri anlamak için mühendis olmak gerekmez. 

aklımız kendiliğinden mantıklı konuştuğu gibi   göz de yaratılıştan geometrik düşünür.  

Bu ortak dil çalışmasının esası olacak yöntem bilimsel analiz; donanımın açık ve kapalı elektrik 

devreleri   yazılımın doğru ve yanlış mantıksal değerleri..  gibi analitik düzlem   çizgilerinin YATAY 

ve DİKEY konumlarını ikili işletir.    

 2. Zaman-mekan kadrosu 

Türlü biçimler ve içerikler ile çeşitli bilgiler ve buyruklar arasında genel ve tümel bir ara yüz bilgisi olan 

yöntembilimin, bu bilgi bilimsel (epistemolojik) niteliğini tespit ettikten sonra, onun epistemolojinin bir 

tekniği haline getirilmesi hatta onun yerine geçip geçemeyeceği konusuna girmeyeceğim. Burada 

yöntembilimin temel formu olan zaman-mekan kadrosu kavramına dönelim. Bu (zaman-mekan 

kadrosu) ZMK kavramı Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN’in bana bir hediyesidir.  

SÖZÜN taşıdığı bilgi ve buyruğun sağlamlığının ve sağlığının yüklendiği değişkenin uyarlı ve değerinin 

tutarlı olmasına bağlı olduğunun bilincindeki bu çalışma; gerçeğin örülmesinde bu salah ve sıhhate 

dikkat çekmektedir. Bu salih olmak ve sahih bulunmak gereği bilimciler ve hukukçulardan daha çok dil 

bilimcilerin üzerinde bulunan kuramsal ve edimsel bir sorumluluktur. Zaten çalışmamız sağlamlık ve 

sağlıklı olmanın içeriği ile değil biçimi ile ilgilenmektedir. Bunun için önce temelde bulunan zaman ve 

mekan olgusu üzerinde durulacaktır.  

Şimdi yöntembilimin genel formu olan zaman - mekan kadrosu konusuna girmek için BOYUTLAR 

kavramına  kısaca değinmek gerekiyor. Boyutlarda nokta SIFIR boyut..  onun hareketiyle ortaya çıkan 

çizgi BİRİNCİ  boyut.. onun hareketiyle ortaya çıkan yüzey İKİNCİ  boyut..  onun hareketiyle ortaya 

çıkan hacmi yani hacm ve mekan ÜÇÜNCÜ boyut ve   onun hareketiyle ortaya çıkan zaman dahi 

DÖRDÜNCÜ boyut olarak tanımlanır.    

Analitik Düzlemin matematik kullanımı, bir sahifeyi dört boyutlu Zaman ve Mekan Süreklisinin iki 

boyutlu izdüşümü haline getirir.   Yöntem Bilimsel Analiz ise bu sahifeyi metodik kullanım ile   Zaman 

ve Mekan Kadrosunu kurarak..  gözümüze   anlam aynası ve dilimize anlatım ekranı  yapar.  

İşte böyle gizemli bir hal alan ZAMAN VE MEKAN KADROSU’ nu biraz daha açık göstermeye 

çalışacağım.  

Hemen belirtelim ki analitik düzlemi,  zaman-mekan kadrosu haline getiren bu yöntemi kullanabilmek 

için mutlaka matematik analiz uzmanı olmak gerekmez. Mantıksal  konuşabilmek için nasıl önceden 

mantık ilmini okumak şart değilse analitik düzlemi anlamak ve kullanmak için de mutlaka geometri 

okumak gerekmez. Elbette mantık ve geometri ilmi tahsil edilir ve bilinirse muhakkak ki daha disiplinli 

düşünür ve görürüz. Ancak bu tahsil, öze ilişkin olmayan bir yetkinlik  ve uzmanlık meselesidir. 

Şimdi hem bilimin hem yöntembilimin genel formu olan zaman - mekan kadrosunu tanımaya ve 

betimlemeye çalışalım: 
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TABLO 02 Mekan  kadrosu 

Şu resimdeki  “Düşey Şakul Çizgisi” formuna  bakınız. Aynı anda  (bir anda) üst üste sıralanan “kırmızı” 

mekanlar  ile “MEKAN” kadrosunun “durumu” simgelenmiştir.  (Bknz. TABLO 02 Mekan  kadrosu)  

Burada “mekan”ı görüyorsunuz. Mekan sözcüğünü “tırnak” içine aldım.. çünkü bu güne kadar kimse 

mekanı görememiştir.. kişi “duran” varlıkları görür ama mekanın “kendisi”ni göremez.  Amma biz  

“üst”e göğü..  “alt”a yeri oturtursak uzamı  bu tabloda göstergeleştirmiş oluruz.  

Şimdi  de   “Yatay Ufuk Çizgisi” formuna  bakınız. (Bknz. TABLO 03 Zaman   Kadrosu)  Burada da 

“zaman”ı görüyorsunuz. 

TABLO 03 Zaman  Kadrosu 

“Zaman” da mekan gibi “kendisi” görünmez. Siz sadece  geçmiş ve gelecek arasında şimdi burada akan 

olayları gözlemlersiniz ve hatta ölçersiniz ve hatta bir takvime de bağlarsanız. Fakat “zaman”ın 

“kendi”sini göremezsiniz. Resimde bir  süre (dönem)  içinde ard arda dizilen “mavi” olaylarla ve 

mekanlarla “zaman kadrosu”nun  “akımı” simgelenmiştir. Eğer  sağa geçmişi koyarsanız  sola da  

geleceği yerleştirirseniz ve böylece  süreyi göstergeleştirmiş olursunuz.  

Biz sadece  varlıklarla mekanı ve olaylarla zamanı “idrak” ederiz ancak mekanın ve zamanın “kendisi”ni  

göremeyiz. Fakat onları böyle çizgilerle gözle görünür  göstergeler haline getirebiliriz. İşte bu yatay 

zaman ve dikey mekan çizgilerini kesiştirirsek ortaya çıkan  “Dik Eksenlerin Kesişimi”nden  zaman 

mekan kadrosu ortaya çıkar.   (Bknz. TABLO 04 Zaman Mekan  Kadrosu  

TABLO 04 Zaman Mekan  Kadrosu 

İşte “ bir sahife ” zaman-mekan kadrosu olarak  karşınızda  hazır duruyor. Böylece, gerçekte  üç boyut 

mekan artı bir boyut zaman ile dört boyutlu zaman ve mekan kadrosu iki boyutlu sahifede,   izdüşüm ile 

zaman mekan kadrosu  “görünür” hale getirilmiş olur. 

MEKANIN  en, boy ve yüksekliğin üç boyutu ile  ZAMANIN dördüncü  boyutunun eklenmesiyle  

oluşan bu  dört boyutlu “orta anlamda gerçek” varlık,  bilgiye  ve gözleme  hem köken  teşkil etmiş hem 

onun sınırını belirlemiştir.  Zamanı saniye ve mekanı metre ile ölçsek ve böylece de  zamanı ve mekanı 

bir birinden  ayırsak da,  bilimsel deneyim ve kuramsal düşünme, bugün boyut, alan, kuvvet ve parçacık 

ile onun ORTAM’ını kuşatan   zaman-mekan  bütünlüğünü,   bir süreklilik (Continium)  olarak görüyor. 

İzafiyet (rölativite) kuramı da bu saptamayı  MATEMATİK ile  formüle ediyor.  

İşte bu yapılanma ve konfigürasyon aleti Ana¬litik geometri,  Descartes (1596-1650) ve Fermat (1601-

1665) tarafından ortaya çıkartıldı. Descartes geometriden aritmetiğe geçti. Fermat ise aritmetikten 

geometriye geçti. Ancak onun asıl kullanımı Euler (1707-1783) tarafından geliştirilerek olmuştur. Bu 

günde ofis paketlerinin altındaki matrislerle bilgisayar programlamasının ve donanım kullanımının 

temelini teşkil etmektedir.  

Şimdi  bu üç tablo ile başka bir PENCERE açmak istiyorum: Rastgele çağrışıma dayanan dörtte birlik 

klasik düşünme modeliyle  YBA nın  dörtte dörtlük GÖRSEL düşünme modeli arasındaki farkı 

göstermek için şu metaforu kullanacağım. Kafamızdaki  dil sepetine ve başımızdaki düş çorabına işaret 

eden  BEDEN  perdesi ve ARZ örtüsü…   

TABLO 02 Mekan  kadrosu resminde “beden”imiz KIRMIZI dikey düzlemle gösterilmiştir. Gözlerimiz 

başımızın önünde olduğu için ardımızdaki 180  derecelik yarım açı gizlenir. Keza TABLO 03 Mekan  

kadrosu resminde “yer küresi” MAVİ yatay düzlemle  gösterilmiştir. Arz bizden çok büyük olduğundan 

altımızdaki 180 derecelik yarım açıda görünmez. Geriye dörtte birlik 90 derecelik görüş alanı kalır. Bu 

çeyrek ve dik  açı olan 90 derecelik açıklık dahi  TABLO 04  Zaman Mekan Kadrosu resminde dik 

eksenlerin kesişimi olarak gösterilmiştir.  

Kim bilir belki mekan ve zaman kadrolarının birlikteliği hayal ve vehmimize  çağrışımın rastgele 

hazırlarını  ve gelişgüzel hatırlarını  ortaya çıkarıyor.  Örneğin zamanda arda arda gelen olayları bu 
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yüzden nedensellik ile bağlıyoruz. Fakat ne olursa olsun bu gün bilimin mutfağında ve felsefenin  

ocağında nedensellik  yatayı ve amaçsallık dikeyi ile olağan üstü yapılar ortaya çıkardık ve bunlar 

uygarlığımız tarafından kullanılıyor.  

Kim bilir yine bu yüzden asla büyük resme ulaşamayacağız. Zaman ve Mekan şuurumuzun ardına 

geçilemez İKİ KÖŞE TAŞI olarak kalacaktır. Buna rağmen ANALİTİK DÜZLEM bu beş ayrı renkte 

olan yapı (TABLO 05  Analitik Düzlem) Kafamızı konulmuş bir SEPET gibi duruyor. Günlük dilin 

mantığı üzerine bindirilmiş bu bilimsel dilin MATEMATİK’inde bu “n” cisim problemini aşamadık. 

Üç cismin hareketini birlikte verecek tek  bir denklemimiz yok. Sadece çok ayrıntılı programlar ve 

istatistik hesaplar ve makineler yardımıyla sanal gerçeklikler ortaya çıkarabiliyoruz. Bu durumda 

kendimize  yeni bir yol.. yeni yöntem ve yine bir dil aramak zorundayız.      

TABLO 05 Analitik Düzlem 

Şimdi size bu yatay ve dikey eksenlerle ilgili  İLGİNÇ dokuz kesişim örneği sunmak için TARAK 

metaforunu kullanacağım. YBA geleceğinde ilginç sonuçlar, yararlar ve olanaklar bulunduğuna işaret 

edeceğim. Genel olarak  “tarak” düzleminde onun dişleri yatay konumunda  eşittir. Bunu şuna 

benzetirim: İnsanlar kul olarak Tanrı karşısında, yurttaş olarak hukuk karşısında.. evlad olarak ana-baba 

yanında eşittir.. fakat yaşantı ve davranış, görüş ve tutum, huzur ve başarı olarak eşit değillerdir.. bazıları 

kendini çok sevdirir.. bazıları az sevdirir.. sonuçta birileri üste çıkar birileri alta iner.. bu ise tarağın 

dikey  konuma  gelmesi demektir. İşte  bu ikili ve çift kutuplu durum ve konum  da yaşamın bir gerçeği 

ve sınavın bir gerekçesidir. Çizginin konumunun değişmesiyle mahiyetinin değişmesine ilişkin pek çok 

örnek var: 

Birincisi, levha da sütunların satırları, satırların sütunları inşa etmesidir. 

İkincisi, excel  tabloda sütunun  harflerle, satırların rakamla gösterilmesidir. 

Üçüncüsü, berzah oluşturan amed çizgilerin süreksiz, medd çizgilerinin sürekliliğidir. 

Dördüncüsü, fizikte  termo-dinamikte  hareketin hararete (ısı), hararetin harekete (devinim)  

dönüşmesidir.   

Beşincisi, ontolojide  varlıkların olayları, olayların varlıkları oluşturmasıdır. 

Altıncısı, inşaatta yapıların işlev, işlevlerin yapı ortaya çıkarmasıdır. 

Yedincisi,  hayatta erillerin dişilleri, dişillerin erilleri gerektirmesidir. 

Sekizincisi, İmkanatta kainatın insan, insanın kainat doğurmasıdır. 

Dokuzuncu, kadro da zamanın mekanı, mekanın zamanı ortaya çıkarmasıdır. 

Böylece  dikey ve yatay eksen (mihver ve medar spinleri); vertikal ve horizontal line (çizgiler); şakul ve 

ufuk çizgisi  (hatt’lar); amedi ve meddi berzah (aralar); mekan ve zaman köşeleri (alanlar)  olarak 

bilindik sanılan ancak bilinmeyen  gizemli bir olgu olarak arzı endam etmektedir. 

Bilindiği gibi zaman ve mekan kavramları klasik fizikte “mutlak” iken çağdaş fizikte “izafi” olarak 

tanımlanır ve hesaplanır. İster mutlak ister izafi  olsun şuur   zaman ve mekan olgusundan kendini 

kurtaramaz. Bu yüzden  şuuru  sınırlandıran  dört köşe taşından ikisi bu zaman ve mekan  “zemin”idir. 

Bu zemine zaman mekan  kadro’su adını verdim.  Diğer ikisi ise  mana ve gayedir.    Bizler mana ve 

gaye ile uyur, zaman ve mekan ile uyanırız.  

Yöntembilimsel Analizle  tasarımlar analitik çizgilere döküldükçe, soyut nesneler ve mantıki  kavramlar, 

somut görsel imgelere.. eğrilere.. doğrulara  dönüşür.  Terimler nokta ile, önermeler  çizgi ile, tasım ve 

çıkarımlar yüzey ile gösterildikçe düşünce ve çıkarımlar da kağıt üzerine dokunulmuş ve işlenmiş  

oluyor.   Mantıki vaz’ın spekülasyon ve analiz  gücü   ile  dil ve felsefe anlamları..   lisani remzin 

konfigürasyon ve sentez yeteneği sayesinde din ve edebiyat anlatımları..  “zaman ve mekan kadrosu”un  

bir sahifesinde enine ve boyuna sığdırılır. Sahifede ortaya çıkan resme    alfabetik ve nümerik değerlerle 
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değil metodik eksen  değerleriyle  ve çizgileriyle içerik ve anlam  kazandırılır.   Tabiri caiz ise bu  

metodik  tasarımla  model ve biçimler  görüntülü  canlı  düşünme aynası ve sesli  düşünce haritası haline 

gelir. Bilgilerin  betimlendiği ve indirgendiği..  açıklandığı ve yorumlandığı  bu ilim tablo’su, aynı 

zamanda  sözlerin  yorumlandığı  bir isim ekran’ı olur.   

TABLO 06 Kartezyen KOORDINATIK Eksenler  

Geometrik tanımı Kartezyen koordinatık Eksenlerle yapılmış işbu  analitik düzlem  tablosuyla yapılan 

matematiksel betimleme  ya da lojik indirgemeyle  Zaman Mekan Kadrosu yaklaşık dört yüz yıldır başta 

mühendislik ve bilgisayar ve dil   olmak üzere çeşitli alanlarda  başarılı ve verimli bir şekilde 

kullanılmaktadır. Çünkü  lojik anlatım matematikle görsellik kazandırıldığı gibi görsellerde matematikle  

hesaplanabilir. Böyle görsel  hesaplarla öngörürlük kazanıldığında Kartezyen matematiksel 

Koordinatlar bina yapımından uzay  istasyonlarının yapılmasına  kadar her yerde kullanıldı. İşte bu 

günlük dilin mantığı ve bilimsel dilin matematiği üstündeki  çok yönlü ve yanlı konularda bu lojiko-

matematik  kullanıma yeni bir metodik disiplin getirilmesi bu çalışmanın amacıdır. 

03 Görsel modelleme 

Lojiko-Matematiğin  hakikati nedir ? Felsefenin ve dinin konuları meta-fizik ve para-psiktir. Bu görsel 

olmayan konuların  tartışmasını da  yine bilimin matematiğini çıkarttığımız lojik (mantık esemesi) ile 

yaparız.  İşte aklın bir etkinliği olarak kutbî  mantık  ve ondan çıkardığımız nisbî matematik  arayışı 

Descartes ve Fermat’ta yansımasını buldu. Kuramsal surî mantık   uygulamalı hale getirilerek matematik 

inşa edildi. Şimdi   YÖNTEMBİLİMSEL  Analizin   mutfağı olan ANALİTİK DÜZLEM’de  geometrik 

formlar ve lojik  normlar olarak gelecekte mantık ve matematik yeni bir formatta kullanılacaktır. Burada  

harfler ve  isimler ve rakamlar ile değil çizgilerin mantıksal  esemeleriyle  yapılan GÖRSEL bir ANLAM  

vardır. Denklemler ve hesaplar değil modellerle yapılan esinlenmelerin ansıttığı resimli bir ANLATIM  

bulunur.  

Şimdi Yöntem Bilimsel Analizin  analitik düzlemde  görsel  esemelerinin ve resimlendirme  

esinlendirmelerinin  nasıl başladığını anlatacağım: 30 yıl önce bir kitap kapağı görmüştüm. (Bknz. 

TABLO 07 Kultur Tablosu) 

TABLO 07 Kultur Tablosu 

Geçmiş gün de bir  kitabın kapağında Analitik Düzlem resmi yapılmış ve bu düzlemin köşelerine itikad 

ve ibadet ile  ahkam   ve ahlak    kelimeleri “oturtulmuştu”.. bu dört kelimenin yerlerine   sözel 

(kelamî/alfabetik)  ve sayısal (adedî/nümerik) ile nicel (kemmiyet / quantıty) ve nitel(keyfiyet/qualıty)  

sözcüklerini “konumlandırarak”   bir kültür tablosu  oluşturdum. O zaman Kültür Bakanlığında Hukuk 

Danışmanıydım. Bu yüzden bu ismi verdim. Daha sonra soyut kül kökü  ve somut tür sesi  sözcükleri 

“KÜLTÜR” adını ilginçleştirdi.  

O zamanlar bu itikad  ve ibadet ile ahkam ve ahlak sözcüklerini hangi köşelerde gördüğümü ve şu sözel 

ve sayıl ile nicel ve nitel kelimelerini hangi köşelere yerleştirdiğimi hatırlamyorum. Ancak zamanla KB 

tablosunda buradaki  yerleştirme kostantlar  haline  geldi. Sonra tablodaki bu yerleşik (sol üst)  ve (sağ 

üst) ile (sol alt)  ve (sağ alt)  köşeleri olan bu Kültür  Tablosuyla format edilmiş analitik düzlemden de   

Yöntem Bilimsel Analiz çalışmasını çıkardım. Geçen yıllarla bu  görsel modelleme, bir anlam 

disiplinine  dönüştü..  Bu disiplin bir   yöntem’e  evrildi.  Bu yönteminde zamanla ANLATIM diline  

çevrileceğini düşünüyorum. 

Analitik düzlemin görsel, mantıksal ve metodik kullanımın başka bir örneği Tony BUZAN’ın 1960 da 

başlattığı ZİHİN HARİTALARI çalışmasıdır. Bu çalışmadan  2009 da bir bilgisayar dergisinde haberim 

oldu. Ben ondan habersiz 1990 lardan beri  sinapslarımı örgülüyor   ve böylece gerçeği örtüyormuşum 

meğer.. şükür ki zamanla başımızdaki çorap ve kafamızdaki sepete muttali olduk.  BUZAN,  kitabında 

beynin sinaplar aracılığı ile oluşan  muazzam bağlantı ve yorumlama gücünü doğaçlama olarak 

kullanarak ortaya bir çalışma disiplini koymuştur. Ancak bu yol bir yöntem haline getirilememiştir.  
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Dikkatimi çeken başka bir çalışma Yazar Tamer DÖVÜCÜ’nün OPTİMUM DENGE MODELİ 

kitabında insanbilimini ortaya koyarken Analitik Düzlemden sıkça yararlanması ve kuramını bu modelle 

başarılı bir şekilde ifade ve ibare etmesidir. Bu çalışmayla ortak dil olmaya aday metodik kullanımla   

herkesin kullanabileceği nosyonlar belirleyerek düşünme disiplinini aşan bir teknik ve hattabir  yöntem 

ortaya koyduğumu düşünüyorum.  

04 Yatay  ve  Dikey  çizgiler 

DİL koşulları ve kuralları ile dünya’yı  belirler. Kültür’ü kuramları ve kurumları ile tanımlayan yine  

dildir.  Böylesine karmaşık bir ağın tasarlanması ve biçimlenmesi,   çağımızda  teknoloji ve ideoloji ile 

geliştirilmeye çalışılsa da    bu gün gelinen noktada,   sorunlar giderek artmaktadır…  Bu sorunların 

çözümü için pek çok yol önerilmiştir.  Öneriler içinde  en değerlisinin   din ve felsefe  arasında  ortak 

bir dil    aranması ve bulunması olduğunu düşünüyorum. Ortak dilin  tümceleri sözcükleri, harfleri 

bırakıp çizgilerle konuşması  gerekir Şimdi analitik düzlem çizgilerini kullanarak  YBA nın  resmini 

çizeceğiz. Yatay mavi çizginin   sağ çapına  kutbî mantığı ve sol kutruna  da mantıktan çıkan nisbî 

matematiği yerleştiriyorum. mantık sentaks ve semantikten.. matematik ise aritmetik ve geometriden 

ibarettir. (Bknz. TABLO 08 Medd-Amed Tablosu) 

TABLO 08 Medd-Amed Tablosu 

DİKEY kırmızı çizginin  ÜST ucuna KOMPÜTER’i yerleştiriyoruz. Onun sağ tarafına YAZILIM’ı 

konumlandırıyor,  sol tarafına  DONANIM’ı oturtuyoruz.. (Bknz. TABLO 08 Medd-Amed Tablosu) 

Şimdi  KIRMIZI  dikeyi  çizginin üst kutbu  bulunuyorsa..  elbette bir de alt kutbu olacaktır.  İşte bu   

ALT kutup  YBA  nın  METODİK alanıdır. Bu kutup 1990 da keşfettiğim  nicel ve nitel yeni bir  ARA 

YÜZDÜR Bu ara yüzü tanımlamak için  sağ tarafına BİLİM’i  sol tarafına HUKUK’u alt alanlarını 

yerleştirdim.  Bu bilim ve hukuk alanlar arasındaki METODİK  aralık, rasyonel  anlayışın  ve etik   

yaşamın   KAVRAMSAL TASARIMIDIR. (Bknz. TABLO 08 Amed-Amed Tablosu) Üstteki 

kompüterde  kompoze sibernetik işletimler cerayan ederken alttaki  semiotik alanda konsepte işlemler 

çalışır. 

KAVRAMSAL TASARIMI  noktalarla yapılan anlam olarak değil çizgilerle yapılan anlatım olarak 

anlıyorum.  Her kavram şuurda  ya fark edilen ya da kadr edilen çifttir. İkilik ve çiftlik, parite ve dualite 

ise bir ÇİZGİ  teşkil eder. Çünkü ziddıyet ve niddiyetle fark edilen her BİLGİ  çifttir.. Mahrumiyet ve 

haramiyetle kadr edilen her DEĞER çifttir. Hatta Bilginin Çift Kutupluluğu başlığında söz ettiğim  “bir  

VE iki  İLE çift VE tek” kavramlarıyla anlatılan nicelik artma ve bolluk terimleriyle bize bir ÇOKLUK  

VE AZLIK dünyasında bir denge,  (üç çizgiyle gösterilir) varlık yokluk alanında bir eşitlik (çift çizgiyle 

gösterilir)  ve heplik ve hiçlik çizgisinde bir özdeşlik (tek çizgiyle gösterilir) ile bizi simurg aynasıyla 

karşı karşıya bırakır. Bu yüzden bilimin, fiziğin ve psiğin  ÇİFTLİK dünyasına dönmek durumunda 

kalırız.. dileyen de çağrı varsa öteye geçer. Biz yine Ali babanın “çiftliği”nde türküsünü  söylemeyi 

sürdüreceğiz.  

Tasarım  ve biçimlemelerimizle bizler çift kutublu bilgilerimizi ve değerlerimizi  Analitik Düzlemle 

ortaya koyarken daha  derinde ve daha temelde bulunan çiftleri kullanırız. Bunlar hukukta kullanılan  

usul ve füru ile asli ve tali  kategorileri   ile bilimde  “primari VE sekonder İLE master VE slave” 

kostantları  olarak geçer. Dinde “evvel VE  ahir İLE zahir VE batın”  sabiteleri olarak kullanılır. Kezâ 

dil biliminde de eşzamanlı ve ard zamanlı bu kategori ve kostantlarda kullanılır.  

İşte Yöntem Bilimsel Analizin  genel ve özel bileşenleri olan enstrümanlar ve argümanlar,   “sayısal VE 

sözel İLE nicel VE nitel”  kültür tablosuyla yapılan formatıyla ortaya çıkmış. Başka bir anlatımla 

ortogonal ARALARDAN diyagonal ALANLAR elde edilmiştir. Bu alanlar ise formlar ve normlar ile 

nosyonlar ve modeller olmak üzere dört tanedir.    

05  YÖNTEMBİLİM’in genel ve özel bileşenleri 

Bütün yaşantı ve davranışlarımızı düşün-ce ile oluştururuz. hatta inançlarımız bile  düşün-me temeli 

üzerinde yükselirler. Malumdur ki  düşün-ce’lerin ve fikirlerin sağlam ve sağlıklı bulunmasının ve  

düşün-me’lerin ve tefekkürün  yararlı ve verimli olmasının yolu usul ve  YÖNTEMDİR.  
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YÖNTEMBİLİMSEL ANALİZ’in   biri  genel çerçevesi diğeri de  bana  özel iki tür BİLEŞENİ bulunur: 

GENEL BİLEŞENLER / Enstrümanlar  

A ) Formlar /  biçimler kare ve  daire, küp ve  küre  gibi MATEMATİKSEL bir NESNEYİ ifade 

etmektedir. Bu «suretler»e   MATEMATİKSEL  nisbi  RENKLER diyebiliriz. Bunlar Öklid (M.Ö.330-

275)’den Euler (1707-1783)’e kadar geliştirilmiştir.  

B ) Normlar / kurallar aynı zamanda düşünme ilkeleri  ve konuşma kurallarıdır. Bu “şekil”lere   

MANTIKSAL  kutbî BOYALAR  diyebiliriz. Bunlarda Aristo (M.Ö 385-323)’dan Wittgenstein (1889-

1951)’e kadar  sürdürülmüştür.  (Bknz. TABLO 09  YBA Tablosu) 

SURET (biçim) ve ŞEKİL (tasım)  ayırımı Yöntem Bilimsel Analiz  ile geliştirmeye çalıştığım 

insanbilim’e ilişkin kavramlardır. Bu felsefi kavramların ayrıntılı açıklamasına girmeden  genel olarak 

suretlerin formları  “a posteriori”  biçimleri  ibare ederler  ve şekillerin formları ise   “a priori”  tasımları  

ifade ederler, demekle yetineceğiz.   

TABLO 09  YBA Tablosu 

ÖZEL BİLEŞENLER /argümanlar 

C ) NOSYONLAR  tanımlayan biçimsel tümcelerdir. 

 1.SÖZ-SEL-LİK  İLKESİ  

Bir tablodaki  KARŞILAMA’da;  bir TERİM sadece bir değeri KAVRAR. 

2.ÖRGÜ-SEL-LİK İLKESİ 

Bir tablodaki  KARMA’da;  bir  KAVRAM, başka her  bir  kavramla karşılaştırılabilir. 

3.DÜŞÜN-SEL-LİK   İLKESİ 

Bir tablodaki  KARŞILAŞTIRMA’da;  bir TASARLAMA “simetrik” ya da “paralel” biçimlenir.            

4.GÖR-SEL-LİK İLKESİ 

Bir tablodaki  KARIŞTIRMA’da;  bir  BİÇİMLENEDİRME en az DÖRT bağla tasarlanır.  

(Bknz. TABLO 09  YBA Tablosu) 

Burada söz konusu edilen KARŞILAMA ( mukabele, response) terimi  bir işaret ve GÖSTERGE zemini 

oluşturur.  Bunlarla işaretler  yüklemlenir.  KARŞILAŞTIRMA (mukayese. comparison) ismi ise bir 

GÖRÜNGÜ ve delalet dayanağını teşkil eder. Bunlarla da delaletler yargılanır.  KARMA hind kültürü 

ve felsefesinin bir terimidir. Müteaddid ve  muhtelif ve muhtelit “composition”ları  anlatır.  

Daha karma ve daha karışık ve daha  karmaşık olan karmaları ise KARIŞTIRMA   (konfigurasyon, 

revolution, yapılandırma) kelimesiyle ifade ettim. Karıştırma deyince yalın olarak aklımıza bir çorbayı 

karıştırma gelebilir.  Ancak burada sözünü ettiğim YAPILANMA ya da YAPILANDIRMA 

bireysellikleri tür haline getiren veya çeşitlilikleri eşitliğe çeviren benzetme (teşbih) ve benzetim (temsil) 

makenizmasıdır.  

Bu karma ve karıştırma, bu gün  kabaca, nicelikler ve nitelikleri ortaya çıkarır denilerek geçiştirilmeye 

çalışılmıştır. Matematiksel programların.. atom ve hücre çekirdeklerin kodlarının,  ortaya koyduğu 

modlar arasındaki ilişkiler.. eşsizlikler ve benzerlikler..   anti ve kontra maddeler..  parite ve dualite 

manalar ile BÜYÜK RESİM arayışı ortaya çıkarmıştır. Böyle otantik bir gerçeğe de yöntembilimsel 

analiz gibi özgün bir metodik gerekmektedir.    Aksiyomatik ve sistematik olmayan şu   metodik 

öykünme ise; örnekleme, karıştırma, eğip bükme kısaca  biçim verme ve tasarım yapmadır ki bu aslında 

edebiyatta kullandığımız metafor yapılandırmasının  proto ve stylo type’lerinden..  bilimde 

kullandığımız feno ve geno strüktür ve fonksiyonlardan.. teknikte yapılandırılan  analog ve dijital  

konfigürasyonundan  başkası değildir. Konfigürasyonlar ise  ya paraleldir ya da simetrik çizgiler ve 

noktalardan ibarettir. Bu şu demektir başa geçirilen çorap telleri ve kafaya konulan sepet lifleridir. 

Bunların türlü renkler ve boyalarda matematiksel ve mantıksal modellerini.. yatay ve dikey danslarını.. 

horizontal ve vertikal seslerini.. meddi ve amedi satırlarını ve sütunlarını..   kurdukça ve  kıldıkça.. 

kendimizden geçiyoruz..  ördükçe ve gördükçe MEST oluyoruz.    
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D)  MODELLER içerikli  tanımlanan sözlerdir.  

Yöntem Bilimsel Analiz  enstürümanları ve argümanlarıyla  ortaya çıkan ve beni kendimden geçiren  

uygulamalar ve tablolardır. www.yontembilim.com sayfamın  FORUM kısmında  bunlardan   çok sayıda 

bulunmaktadır. Burada Gerçek Tablosu  örneğiyle yetineceğiz..  

06   G e r ç e k 

BİLGİ çift kutupludur: 

Bu nedenle  hem DOĞRU hem GERÇEK olmalıdır.  

BUYRUK   çift kutupludur:  

Bunun için  hem İYİ hem GÜZEL bulunmalıdır.  

Bilgi ve buyruk taşıyan  SÖZ; Çift kutupludur;   

Bundan dolayıdır ki SÖZCÜKLER:  

Hem  DEĞİŞKEN  hem DEĞER yüklenirler.  

Yöntem Bilimsel Anasalis  ile gerçeği ÖRERKEN    

ortogonal aralarla  AÇIK  ve diyagonal  alanlarla SEÇİK olarak  

Bilgilerin  SAĞLAM (salih), 

Buyrukların SAĞLIKLI  (sahih) olması,  

Değişkenlerın  UYARLI (mutabık) 

Değerlerın   TUTARLI  (insicamlı)  bulunması, 

gerektiğini de tespit etmiş olduk. (Bknz. Tablo 10 Gerçek Tablosu) 

TABLO 10 Gerçek Tablosu  

Şimdi  « GERÇEK »  söylediklerinin   neresinde ?  Diye sorarsanız 

Size hangi anlamda «Gerçek»i  aradığınızı sual edeceğiz.  

Eğer «dar» anlamdakini soruyorsanız Tabloda SOL ÜST KÖŞE’de.. 

 somut ve tikel alanda..  yerleştirilmiş diyeceğiz.    

DAR anlamda GERÇEK;  sadece  elle tutulan somutun (müşahhas nesnenin) ve yere düşünce ses çıkaran  

tikel (cüz’î) eşyanın)in gerçeğidir.  2.ORTA  anlamda GERÇEK;  somut ve tikel nesne ile soyut ve 

tümel adın yani bilginin gerçeğidir.   3.GENİŞ anlamda GERÇEK;  gerçekliği tikel ve doğruluğu tümel 

olan sağlam bilginin ve iyiliği aşkın ve güzelliği içkin olan buyruğun gerçeği kısaca sağlam BİLGİNİN 

ve sağlıklı BUYRUĞUN gerçeğidir.  4. SALT (mutlak-absolite) anlamda GERÇEK bu fizik ve psik 

gerçekler ötesindeki meta-fizik anlamları ve para-psik amaçları nazara aldığımızda ortaya çıkan 

İNANILAN gerçek ki bu mutlak gerçek tabloda gösterilemez.  

İşte bu  günlük dil ve  bilimsel bilgi katmanlarını, felsefi dil ve dini bilgi “sfer”lerini ayrı ayrı nazara 

aldığımızda yani alanlar ve yöntemler farklılığı göz ardı edilmediğinde  böylece disiplinler arasında 

“gerçeklik” kavgası yapılmayacaktır. Sonuçta günlük dilin söylediğine GERÇEK, bilimsel dilin 

dediğine REALİTE, felsefi dilendirmeye HAKİKAT deyip bunların hepsini dinin HAKKI için ve/veya 

içinde yitirmediğimizde böylece kelimeler arasına saklanan inanç savaşları da yaşanmayacaktır.. 

desekte bu da  bir ÜTOPYADIR. Ortada  tek bir din ve fakat insanlar sayısınca yol.. izm.. hizb.. mezheb 

bir idealdir. Ancak bu ideali realiteye çevirmek için önce felsefe ve dinin diyaloguna imkan verecek 

ortak bir dili bulmamız gerekecektir.  
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07 Yöntem bilim ne işe yarar? 

Bu soruyla çok kez karşılaştım. “öğrenme ve kullanma ve yararlanma” sürecinde YBA öğrenmeden  ve 

kullanmadan  ondan yararlanma olanağı  bulamazsınız.” dedim ve sadece  kuramsal olanaklarını 

söylemekle yetindim.  

Bunları DÖRT  madde halinde sıralayabiliriz: 

1.Yeni bir  düşünme platformu oluşturma…  

Külli ve cüz’i alanlar ile şüphe ve sıdk yöntemlerinin ilişkisini çözmek.  

Ve buna bağlı olarak.. 

2. Alanlar ve yöntemler ilişkisini kurma…  

Yaratılış  ve buyruluş ile dayatım ve deneyimin.. evrim ve devrim ile dürülüş ve dirilişin  ilişkisini 

kurmak ve bunları bir tabloda bir bütün olarak görmek.  

Ve buna bağlı olarak.. 

3.Çok yönlülük ve yanlılıkla başa çıkma…  

isteyenin  teist  veya ateist temeli seçmekte özgür, dileyenin bu seçimi  doğmatik ya da septik renk  ve 

tonda kullanmakta özerk olduğunu..  bunun da hem fıtratta verilmiş sorumluluk hem şeriatta öngörülmüş 

özgürlük olduğunu saptamak.. hakk ve hakikatını ve hürriyetini  ararken,  günlük dilin büyüsünden ve 

matematiksel dilin tutsaklığından kurtulmakla  hasıl olur.  

Ve buna bağlı olarak.. 

4.DİN  ve FELSEFE’yi ortak bir zeminde buluşturmaktır. 

Bu  olanakların sağlanması ve şu yararların  gerçekleştirilmesi demek sonsuzluk umutlarını tablonun 

ötesine özgürlük  beklentilerini tablonun berisine koymaktır. Herkes kendi inancının gereği olan 

sonsuzluğunu sağlamak ve/veya özgürlüğünü gerçekleştirmekle uğraşırken bu fani dünyada çözülmesi 

gereken sorunlarımız bulunduğunu ve bunların en başında da BARIŞ olduğunu fark ederiz.  Böylece 

aklın ve bilimin ilkesi olan İKTİSAT ile vicdanın ve hukukun ülküsü  olan ADALETE daha kolay 

ulaşacağımızı sanıyorum.  Bunun da özgürlük ve özdeşlik temelinde içerik kazandıran yöntembilimsel 

analizin  kullanılmasıyla  ortaya çıkacak  BİLİM’in daha müşterek  ve meydana gelen HUKUK’un daha 

ortak  olacağını umuyorum.  Giderek DİN,   ahlakın yüksek yerine oturduktan sonra  uygarlığımızı daha 

da  evrenselleşeceğini ve böylece BARIŞ’ın daha uzun ömürlü olabileceğini  düşünüyorum.  

Yöntem Bilimsel Analizin bu kuramsal geleceğinden başka bireysel ve kişisel çalışmalarımızda  

Kendi düşüncelerinizin  değiştirilmesi ve düzeltilmesi..  

başkalarının görüşlerinin  tartışılması  ve eleştirilmesi..   

Bilinenlerdeki bilinmeyen olan soruların aranması.. 

Bilinmeyenlerdeki bilinenler olan yanıtların bulunması..  

Sayesinde bu GÖRSEL MODELLEME ile toplumsal ve kişisel gelişim de daha yararlı ve verimli  

olacaktır diye düşünüyorum.  

ANALİTİK DÜZLEM'in dört kullanımı; görsel, mantıksal, matematiksel ve metodik kullanımından 

başka bir  beşinci kullanımı vardır  ki bu her birimizde bulunan  ÖĞRENME'dir.  

İşte bu yetenek;  öğrenmeyi öğrenmeye dönüştüğünde ortaya yapay zeka çıktı.  Artık öğrenmeyi 

makinelere öğretiyoruz. Fakat öğrenmeden daha yüksek bir  olanağı  size söyleyeyim mi ? DÜŞÜNME 

!  

İşte YBA sizi düşünmenin daha HIZLI ve  daha KOLAY yoluna  çağırıyor. 

İÇERİKSİZ felsefe ve BİÇİMSEL hikmet  olmaya aday  YBA  ile yapılan çalışmalarla;   



197 

 

akılda olan  aksiyomatik «ilkeler».. dinden alınan emperatif  «ülküler»..  dilden kazanılan sistematik 

«temeller»..  fenden edinilen empirik «veriler»   öylesine harmanlanır ki dinî ve aklî biçimlerle.. fennî 

ve lisanî  içeriklerle.. daha doğru ve  daha  gerçek bilgilere..   daha iyi ve daha güzel buyruklara  

kavuşacağız.. İnşaallah.  

08 Yöntem Bilimsel Analizi  Öğrenme 

YBA in genel bileşenleri olan enstrümanları ortak bilgilerimizdendir. Özel bileşenleri olan 

argümanlarına gelince buradaki  «nosyonlar»  içerikli bilgiler değil biçimsel bilgiler ve reflekslerdir. 

Her aksiyomatikte olduğu gibi bu dilde de  tanımlayan kodlar ile tanımlanan modlar arasında bulunan 

komutları yazabilmek gerekiyor. Bunun içinde  programlama mantığı denilen onun  tasarım alışkanlığını 

kazanmak  lazımdır. Bu ise   çok sayıda modelleri  görmek ve alıştırmalar yapmak ister ki  bunun için 

yontembilim.com sitemde çok sayıda  örnekler bulunmaktadır.   

Yöntembilimsel analizin esası olan görsel çözümleme, hepimizin düşünce tarlasında «bilim»in ve 

“hukuk”un sıhhat ve salahı  olarak ekili bir tohumdur. Bu tohumlar ancak  «hürriyet» ve «meşveret» 

ortamında   «iktisat» ve «adalet» koşullarında yeşerebilir. Saydığım altı kavram BARIŞIN  garantisidir. 

Bunu yirmi sene önce Uluslararası II.Yayın Kongresinde ulusal kalkınmanın koşulları  «bilgi toplumu 

ve hukuk devleti» olarak ifade etmiştim.  

Bu sıhhat-ı hatt ve salah-ı hadd bileşkesini  taşıyan çekirdek PROJE,  gelecekte bir ekip tarafından  

çatlatılacak,  ortaya çıkan “misil ve mesel ile timsal ve temsil”  örgüsünün geleceğini  gören bir gurubun 

eliyle   filizlenerek   önce kendi aralarında bir  DİL haline getirilecektir. Sonra bu örgüleme bilimde 

yerleşip hukukta yaygınlaştığında, felsefe ve din arasında müşterek zemin  haline dönüşecek. YBA 

düşüncesi böylece  dil haline gelmeden önce  bu gelecek PAZAR’ı gören ve  ona risk sermayesi  

PARA’yı yatıran girişimcilerin de çıkabileceğini düşünüyorum.  

Bu YBA Projesinin bu  Parti, Para ve Pazar aşamalarıyla   halka mal edilmesi şimdilik bireysel bir  

davam ve PPPP rüyası  olarak görünmektedir.  Ancak yıllar içinde formlar ve normlar   özümlendiğinde 

enstrümanları ortak lisanın kolay ANLATIM AYGITI olacak. Nosyonlar ve örnekler eğer anlaşılır ve 

açılırsa  argümanlar çok yönlü ve yanlı konularda, alanlarda ve katmanlarda   hızlı ANLAM 

SÜRÜCÜSÜ halini alacaklar.  

Umuyorum ki bu   YBA  ÖRGÜLEMESİ bir gün herkesin kullanımına açık bir  YÖNTEM  olabilir. 

Belki de  felsefe ve din arasında HİKMETİN ortak bir  lisanı haline gelebilir, diye bekliyorum. 

Sonuç  

Bu yapıtla size ne anlatmak istedim biliyor musunuz ? Analitik Düzlemi görmek ve gerçeği bunun 

üzerine örmek. Ancak şurası da bir gerçek ki önce Analitik Düzlemi ÖRMEK gerekiyordu.. sanırım 

bunu başardım.. kuram  kısmının bütün çabası bu idi.. Ancak bundan sonradır ki sıra gerçeği örmeye ve 

böylece görmeye gelecektir. Bu konuda size www.yontembilim.com sayfamın FORUM kısmından 

Günlük dilin düz yazısıyla  iki bin metin ve her metne bağlı en az  on tablo ile 20.000 tablodan başka 

verebilecek uygulama ve örneğim bulunmamaktadır.  

Yöntembilimsel analiz aslında sadece analiz (çözümleme, tahlil)  değil.. analiz  (dedüksiyon) ve sentez 

(indüksiyon)  işlemlerinin sağlam ve sağlıklı yapılması duyarlığına ve uyarlığına dikkatinizi çekmiş  ve 

bundan başka  bilimsel analojiyi (temsili) ayırt etmeyi  ve edebi  metaforu değerlendirmeyi   

gösterebilmişsem maksat hasıl olmuş demektir. Bundan sonra  gereken  Yöntem Bilimsel Analizin, hızlı  

MANTIKSAL anlam sürücüsü ve kolay GÖRSEL anlatım aygıtını içeren..  çok yönlü ve yanlı konulara 

ilişkin dilini öğrenmeye özendirmiş, kullanmaya istetmiş ve yararlanmayı düşündürmüş isem  bu işlere 

girişmek ve başlatmakta size kalmıştır.  

YBA öğrenmek, kullanmak ve yararlanmak, web sayfamda  günlük dilin düz yazısıyla yapılmış tanıtım 

ve benimsetme metinlerimden ziyade  ekli tabloları versiyon sırasıyla yalından karmaşığa doğru 

incelemek.. izlemek.. imgelemek (tahayyül etmek) ve irdelemek (tefekkür etmek) ve böyle tefekkür ve 

düşünme motorunu çalıştırarak mukabele ve mukayese vetirelerini işletmek..  işaretleri muhammele ve 

delaletleri  muhakeme vesilelerini etkinleştirmek..  kısaca AKIL yürütmektir. 
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Zaten akıl düşünürken ne zaman yönteme uyarsa daha yavaş ilerler fakat daha sağlam ve sağlıklı üretir 

ve daha yararlı ve verimli türetir. Böyle elde edilen görüşler ve  düşünceler, bilgiler ve buyruklar ise 

yaşamda daha güvenilir ve kalıcı hale gelirler. Böylece altı bin yıllık YAZILI uygarlığımız boyunca 

gelişen ve evrilen dil ve din işletimleri ile bilim ve hukuk etkinlikleri.. sorularımızı ve sorunlarımızı 

daha kolay ve hızlı yanıtlar ve çözer hale gelirler. Fakat asıl önemlisi  konusu metafizik sorusallar ve 

parapsik sorunsallar  din ile  felsefenin bu analitik düzlemde ortak bir platform bulabilmesidir.                                                                            
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Öz 

Bugünkü Balıkesir yakınlarına lokalize edilen Hadrianoutherai kenti, M.S. 2. yüzyılda Roma imparatoru 

Hadrianus tarafından kurulmuştur. Kentin adı kurucusunu çağrıştırmakla birlikte, anlamı açık değildir. Bu 

durum adın anlamı konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Antik kaynaklarda Hadrianus’un başarılı geçen 

bir av partisinden sonra kurulduğuna dair bilgilerin yer alması nedeniyle bazı araştırmacılar, anlamın 

Hadrianus’un avına veya av yerine işaret ettiği görüşündedir. Diğer bazı araştırmacılar ise adın sonundaki 

kelimenin köy, kasaba, tahkimatlı yerleşim gibi anlamlara sahip eski Anadolu kökenli bir kelime olduğunu ileri 

sürmektedir. Çalışmamızda Antikçağ yerleşimlerinin adları ve bu adların günümüz yerleşimlerine yansımaları 

ile birlikte Hadrianoutherai adının anlamı incelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hadrianoutherai; etimoloji; Balıkesir 

 

Abstract 

Discussions about the meaning of the name Hadrianoutherai: Hadrian's hunting ground or fortified city? The 

city of Hadrianoutherai where localized near present-day Balıkesir was founded in the 2nd century AD by the 

Roman emperor Hadrianus. The name of the city is reminiscent of its founder. However, the meaning of the 

appendix at the end of the name is unclear. This situation leads to controversy over the meaning of the name. 

Due to the fact that the ancient sources contain information that Hadrian was founded after a successful hunting 

party, some researchers argue that the meaning of the name refers to Hadrian's prey or hunting site. Some other 

researchers suggest that the word at the end of the name is an ancient Anatolian word with meanings such as 

village, town, and fortified settlement. This study examines the names of ancient settlements, their traces in 

today's settlements and the meaning of the name Hadrianoutherai. 

 
Keywords: Hadrianoutherai; etymology; Balıkesir 

 

1. Giriş 

Antik yerleşimlerle ilgili ilk akla gelen sorulardan biri, adlarının anlamıdır. Bu konuda; “antik kentlerin 

tanrı-tanrıçaların, kahramanların, kutsallaştırılmış yeryüzü şekillerinin, mitolojik veya gerçek 

kurucularının adlarını taşıdıkları ve anlamlarının da kurucuya aidiyeti vurguladığı” şeklinde bir 

genelleme yapmak mümkündür. Gerçek veya atfedilen kurucunun aynı olması nedeniyle, aynı adı 

taşıyan yerleşimler ise ada eklenen çeşitli tanımlamalarla (genellikle coğrafik) birbirlerinden ayrılmıştır.  

Dikkat çeken ikinci nokta, Ege ve Yunan dünyasında M.Ö. 750- 550 yılları arasında gerçekleşen Büyük 

Kolonizasyon Dönemi’ne kadar tanrısal veya mitolojik isimler çoğunlukta iken, Kolonizasyon 

Dönemi’nden itibaren kişi adlarının görülmeye başlamasıdır. Bu dönemde ana kentten beraberinde bir 

grup vatandaşla yeni bir kent kurmak amacıyla yola çıkan kişi, Oikist olarak anılmış ve kurulan kente 

genelde bu kişinin adı verilmiştir. 

Diğer yandan her ne kadar antik kentlerin adları kurucusuyla, içinde yaşayan halkla veya bulunduğu 

coğrafya ile bağlantısını gösterse de, yerleşimlerin tarihindeki kesintiler bu adların kökenini, anlamlarını 

ve telaffuzlarını kesintiye uğratmıştır. Bu nedenle tarihsel kayıtlarda çok açık belirtilmemiş olduğu 

durumlarda yerleşim adların geçmiş halklarla ve bulundukları coğrafya ile bağlantısını anlamak için 

mutlaka Etimoloji  ve Toponomi  bilimlerine başvurmak gerekmektedir. Ancak bu alanlarda 

ülkemizdeki çalışmalar batı dünyasına kıyasla hem nitelik hem de nicelik açıdan zayıftır. Eskiçağ’a 

yönelik araştırmalar için ise iki durum söz konusudur. İlk olarak, Eskiçağ dilleriyle ilgili 

çözümlenmemiş pek çok sorun olması Etimoloji ve Toponomi çalışmalarını oldukça zorlaştırmaktadır. 

Buna rağmen Eskiçağ araştırmacıları özellikle kendi çalışma konularındaki sorunları çözmek adına 

zaman zaman bu alana yönelmişlerdir.  

mailto:mturk@bandirma.edu.tr
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Üzerinde durulması gereken ikinci nokta ise, ülkemiz gibi tarihsel süreçte birbirini izleyen, çok farklı 

kökenlere sahip halklar tarafından yurt edinilmiş bölgeler ile ilgili yapılan çalışmalarda bütün tarihsel 

sürecin dikkate alınması zorunluluğudur. Ancak eski Anadolu dilleri konusundaki bilinmezlikler ve 

birbirini etkileyen uzun tarihsel süreç, bunu zorlaştırmaktadır. Özellikle Hitit metinlerinde geçen 

coğrafik adlandırmaların Ege ve Yunan dünyasındaki adlarla eşleştirilmesi, Eski batı tarihi açısından 

içinden çıkılmasının henüz mümkün olmadığı konulardan biridir.  

Nitekim Ege ve Yunan dünyasındaki bazı adların M.Ö. II. binyıl Anadolu halklarına ait adlandırmalarla 

ses benzerliği göstermesi, Antikçağ adlandırmalarının kökenini bu halklara bağlayan teorilere neden 

olmuştur (bkz. Umar, 1993). Antikçağ uygarlığını yaratan halklara karşı olan tarihsel husumet de bu 

teorilerin ülkemizde alan içinden ve dışından çok fazla taraftar bulmasına yol açmaktadır. İlgili halklar 

ve dilleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımız için de bu görüşler henüz tam olarak ne 

doğrulanabilmekte ne de reddedilebilmektedir. Üstelik yerleşimlerin adları aynı şekilde devam etmemiş, 

sonraki sakinler tarafından kendi dillerine uyarlanmış ve çoğu zaman bu uyarlamaya dair yeni bir köken 

isnat edilmiştir.  

Bu durumda; Batı Anadolu yerleşim adlarının M.Ö. II. binyıl halklarından mı, Antikçağ’dan mı yoksa 

yeni isnat edilen kökenden mi geldiği sorusu araştırmacıları uğraştıran önemli bir toponimik sorundur. 

Bu çıkmazın en güzel örneklerinden birisi de modern Balıkesir’in adıdır. Adın kökeniyle ilgili ortaya 

konulan görüşler bu saptamaya uymaktadır. Zira adın kökenini; Antikçağ araştırmacıları bölgedeki eski 

bir kaleye (Paleo Castro), Türk tarihi araştırmacıları eski Türklerde şehir anlamına gelen “balık” ve 

“hisar” kelimelerine, adı bugünkü anlamı üzerinden değerlendiren bazı araştırmacılar ise “bal” ve 

“kesir” kelimelerine dayandırmaktadır. 

Antik kentlerin adlandırılma serüvenine geri dönersek, kurucu ve kent arasındaki ilişkinin Hellenistik 

dönemde belirginleştiği görülmektedir. Bu dönemden itibaren kentlerin kuruluş süreçlerinin yazıtlar ya 

da antik yazarlar tarafından günümüze aktarılması, kurucu ve kent arasındaki ilişkiyi daha net 

görmemizi sağlamaktadır. Hellenistik ve sonrası dönemler için kurucu ve kent arasında belli bir çıkar 

ilişkisinden de söz etmek mümkündür. Kent, kurucu kralın ismini alarak önemli bir destek elde etmiş 

olmakta, buna karşın kral ise kurduğu veya geliştirdiği kenti kendi ihtişamının bir göstergesi olarak 

sunma ve o kentte çeşitli unvanlarla onurlandırılma imkânı elde etmektedir. Hellenistik dönemde Büyük 

İskender’in ardılı kralların hâkim oldukları topraklarda kendileri ya da eşleri adına kurdukları kentler 

bir anlamda bu çıkar ilişkisinin sonucudur.  

2. Hadrianoutherai Adının Kökeni 

Kentin kurucusunun adını taşıması geleneği, Roma döneminde benzer bir şeklide devam etmiştir.  

Eyaletlerde yeni baştan kurulan ya da geliştirilen kentler, kuran ya da geliştiren imparatorun adını 

almıştır. Bunun en iyi örneklerinden biri de M.S. 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmış olan 

Hadrianus’dur. Kuzey batı Anadolu’da imparatorun adıyla yeni baştan kurulan (ya da ilk kez kent 

statüsü kazanan) üç antik kent vardır. Bunlardan biri Bursa’nın Orhaneli ilçesine lokalize edilen 

Hadrianoi, ikincisi Dursunbey’e lokalize edilen Hadrianeia’dır. Antik Anadolu coğrafyasında adı her iki 

şekilde de oluşturulan örneklere rastlamak mümkündür. Ayrıca bazı kentler Hadrianus tarafından 

yeniden yapılandırılmış olmaları nedeniyle ya Hadrianopolis ve Hadriane gibi adlar almış ya da 

imparatorun adını adlarının sonuna eklemişlerdir. 

 Bölgemizde imparatorun adıyla kurulan üçüncü kent ise çalışmamızın konusunu oluşturan 

Hadrianoutherai’dır. Bu kentin adlandırılma biçimi, diğer iki örnekden biraz farklıdır. Ad Hadrianus’un 

ismi ile thera ya da çoğulu therai kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. Oluşturuluş biçimi 

Hadrianopolis örneğine benzemekle birlikte ikinci kelimenin anlamı açık değildir. Kaynaklardaki farklı 

yazım şekilleri de karışıklığı arttırmaktadır. Zira kentin adı, Cassius Dio’nun eserinde Άδριανου ϑήρας  

(Romaika, LXIX, 10-2) , geç Antikçağ’a ait bir haritanın Ortaçağ kopyası olan Tabula Peutingeriana’da 

Hadrianuteba, Hierokles listesinde ΑδριανουΘηραι, sikkeler üzerinde genellikle Αδριανοθηριτων, 11. 

yüzyılın ilk yarısı tarihli bir mühürde ise Ἁδριανοῦ Θηρ<ῶ>ν   şeklinde geçmektedir (bkz. Tablo). 

Georgios Zacos’un “Byzantine Lead Seals” adlı eserinde yayımlanan söz konusu mühür, aynı zamanda 

kentin adının geçtiği elimizdeki tek yazıtı barındırmaktadır.  
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Eskiçağ ve Ortaçağ Kaynaklarında Hadrianoutherai Adının Veriliş Biçimleri 

Historia Augusta  Hadrianotheras/ai  

Cassius Dio  Άδριανου ϑήρας  

Aelius Aristides  Ἀδριανοῦ θήρας /ἐν Ἀδριανοῦ θήρᾳ  

Tabula Peutingeriana Hadrianuteba  

Ioannis Malalas  Άδριανου ϑήρας  

Hierokles  ΑδριανουΘηραι  

Georgios Cedrenos  Αδριαου Θηρασ  

Konsil Listeleri  Άδριανου Θηρῶν 

Sikkeler  Αδριανοθηριτων, Αδριανοθηρειτων, 

Αδρινουθηρα 

Sikkeler üzerindeki adlandırma, Antikçağ’ın genel anlayışından kaynaklanır. Bu anlayışa göre kent 

sikkeleri üzerindeki açık lejandlar, ilgili sikkenin o kentin halkına ait olduğunu vurgulamaktadır (Tekin, 

1992: 20). Dolayısıyla Hadrianoutherai sikkeleri üzerindeki genetivus pluralis formundaki lejand 

“Hadrianoutherailıların” şeklinde çevrilmelidir. Hadrianuteba şeklindeki adlandırma ise sadece Tabula 

Peutingeriana’da yer almıştır. Adın sonundaki kelime (Zgusta, 1984: 184) , Adramyttenos Kolpos’a 

(Edremit Körfezi) lokalize edilen Thebe (Stauber, 1996: 42-47) ve Yunan anakarasındaki Thebai 

kentlerinin adları ile benzerdir. Ancak araştırmacılar, bu adın Hadrianoutherai için kullanılmasının 

etimolojik bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir (Büchner, 1912: 2177). Burada bir 

başka dikkat çeken nokta, kent adının konsil listelerinde mühürdeki ile aynı şekilde yer almasıdır. Bu 

durum kent adı açısından en azından kilise örgütlenmesi içinde bir birlik olduğunu göstermektedir. 

Genel olarak kabul gören Hadrianoutherai adı konusunda ise iki sorun vardır. Bunlardan ilki, adın 

yazılışıdır.  Literatürde pek çok farklı kullanım (Hadrianothera/i, Hadrinotherae, Hadrianutherae, 

Hadrianutherai, Hadrianoutherai, Hadrianoutheria, Hadrianoutherae vb.) görmek mümkündür. Bu 

durumun en önemli sebeplerinden biri, yukarıda değinilen kaynaklardaki farklılıklar, bir diğeri Eski 

Yunanca yer adlarının günümüz dillerindeki yazımı ve telaffuzu sorunu, üçüncüsü de Roma döneminde 

doğu eyaletlerinde Latince ve Yunanca’nın bir arada kullanılmasıdır.  

İkinci sorun ise adın oluşturuluş biçimi ve anlamıdır. Kentin adı, görünüşte Hadrianus’un isminin Eski 

Yunanca Genetivus Singularis casus’unun sonuna thera ya da çoğul therai kelimesi getirilerek 

türetilmiştir.  Fakat ikinci kelime yalın olarak Eski Yunanca ya da Latince’de yer almadığından adın 

anlamı tartışmalıdır. Daha çok yabancı literatür tarafından yapılan bu tartışma, ne yazık ki Türkçe 

literatüre oldukça yüzeysel bir şekilde yansımıştır. Kentin adının çevirisi Türkçe literatürde; 

“Hadrianus’un Korunaklı Kenti”, “Hadrianus’un Av Yeri/leri”, “Hadrianus’un Av Yeri Halkının Kenti” 

veya “Hadrianus’un Köyü” şeklinde verilmektedir. Ayrıca yakınındaki termal kaynaklar nedeniyle adın 

“Hadrianus’un Ilıcası”  anlamını içerdiği de ileri sürülmüştür (Laflı, 2015: 418). Ancak etimolojisine 

dair fazla tartışma yoktur.  

Yabancı literatürde ise adın etimolojik incelemesi, kelimenin benzerinin yer aldığı kuzey Lydia’daki 

Thyateira ve Temenothyrai kentleri üzerinden yapılmaktadır . Bu iki isimden yola çıkan bazı 

araştırmacılar, ikinci kelimenin “tahkimatlı kent” anlamına gelen yerel kökenli bir sözcük olduğunu ileri 

sürmektedir. Örneğin Reinach’a göre Temenothyrai adındaki Θύραι yerli bir kelime olan –teira’ dan 

kaynaklanır (Reinach, 1890: 64). Ramsay da kelimenin ikinci kısmının yerli olması konusunda 

Reinach’a katılmıştır (Ramsay, 1960: 161, dp. 1; 489) . Her iki araştırmacıya göre; “Thyateira” ve 

“Temenothyrai” kelimelerinde de görülen “teira”; köy, kasaba ve şehir gibi anlamlara gelir. Büchner ise 

ikinci kelimenin olasılıkla Küçük Asya kökenli olan “–teira, -thyrai” ‘dan oluştuğunu ve “tahkimli kent” 

anlamına geldiğini ileri sürmüştür (Büchner, 1912: 2177) . Bütün bunlara ek olarak Magie, Thyateira 

adı üzerine verdiği bilgide adın Anadolu kökenine sahip olduğunu hatta Lydia dilinden geldiğini 

bildirmektedir (Magie, 1950: 977). Buna karşın bazı araştırmacılar da kentin Hadrianus’un bölgede 

yaptığı av sonrası kurulmasından (Türk 2019) ve İmparatorun av sevgisinden hareketle ikinci kelimeyi, 
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Eski Yunanca  Θηρα  kelimesine bağlamaktadır. Bu görüşü savunan önemli araştırmacılar arasında 

Wilhelm Weber (Weber, 1937: 195), Stewart Perowne (Perowne, 1977: 111), Elizabeth Speller (Speller, 

2003: 122) ve Thorsten Opfer ‘in (Opfer, 2009: 171)  adları sayılabilir. Ancak anlamı konusunda bir 

birlik yoktur. Örneğin Weber, Perowne ve Opfer kelimenin “avı”, Speller ise “av yeri” ni işaret ettiğini 

savunmaktadır. 

3. Sonuç 

Sonuç olarak burada kelimenin yapısında gizli olan ve o kelimeyi yaratanların düşüncesini belirten 

anlamı yüzyıllar sonra belirlemenin ne kadar zor olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar 

antik yerleşim adları yazılı kaynaklar aracılığı ile günümüze ulaşmışsa da gerek bu kaynaklardaki farklı 

kullanımlar gerekse de Eski Yunanca ve Latince’nin sürekliliğini korumamış olması, günümüzde doğru 

köken ve anlamı bulmayı zorlaştırmaktadır. Hadrianoutherai’ın kurulduğu dönemde Roma’nın doğu 

eyaletlerinde Eski Yunanca ve Latince’nin bir arada kullanılması da iki dilin kurallarının kısmen 

karışmasına neden olmuştur. Bir de buna Anadolu’nun henüz tam olarak çözülmemiş yerel dillerinden 

gelen etkileri de eklersek, sorun daha karmaşık hale gelmektedir. Buna rağmen M.S. II. yüzyılda 

Anadolu’da Eski Yunanca’nın hâkimiyeti ve kentin kurucusu Hadrianus’un Hellen diline ve kültürüne 

hayranlığı bütün kuralları uygulanmasa bile kentin adının Eski Yunanca’nın yapısına göre oluşturulmuş 

olabileceğini düşündürmektedir. Yerel dillerden gelen etkiler de Eski Yunancayla kaynaşmıştır. Nitekim 

ikinci kelimenin, “yerleşim” anlamına geldiğini savunan yazarlar da, kentin adının Hadrianus’un avı ile 

bağlantısını reddetmemişlerdir. 

Kaynakça  

Buresch, K. (1977). Aus Lydien, epigraphisch-geographische Reisefrüchte. Hildesheim&New York: 

Olms Verlag. 

Büchner, L. (1912). "Hadrianothera oder Hadrianotherae", RE, VII. 2, ed. Wilhelm Kroll, Stuttgart, s. 

2177. 

Cassius Dio. Dio's Roman History, VIII, Çev. Earnest Cary, (The Loeb Classical Library) London, 

William Heinemann, 1925. 

Çelgin, G. (2011). Eski Yunanca-Türkçe Sözlük. İstanbul: Kabalcı Yayınları. 

Gemoll, W. (1989). Griechisch-Deutsches Schul-und Handwörterbuch. München: Oldenbourg 

Schulbuchverlag. 

Laflı, E. (2016). "Hadrianoutheria ve Palaiokastro", Balıkesir Kent Sempozyumu 2015, ed. Şener 

Ceryan, Abdullah Soykan, Balıeksir 2016, 417-422. 

Liddell, H. G. & Scott, R. (1948). A Greek-English Lexicon, Vol. I, Düzenleyen. Henry Stuart Jones, 

Oxford, Clarendon Press. 

Historia Augusta. (1960). The Scriptores Historia Augusta I, (D. Magie Çev.). (The Loeb Classical 

Library), London: William Heinemann LTD. 

IMT Siegelinschr. (Çevrimiçi) https://epigraphy.packhum.org, 26.03.2018 

Magie, D. (1950). Roman Rule in Asia Minor To The End Of Third Century After Christ, Vol. I, II, 

Princeton: Princeton University Press 

Opper, T. (2009). Hadrian, Machtmensch und Mäzen, (H. Schareika Çev.). Damstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

Parthey, G. (1967). Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae episcopatuum: Accedunt Nili Doxapatrii 

Notitia patriarchatuum et locorum nomina immutata, Ed. Theodoro Mommsen, Amsterdam: 

Adolf M. Hakkert. 

Passow, F. (1847). Handwörterbuch der Griechischen Sprache, Band 1, 2, Yeniden Düzenleyen. Dr. 

Val. Chr. Fr. Rost, Dr. Friedr. Palm und Dr. Otto Kreussler, Leibzig, Fr. Chr. Wilh Vogel. 

Perowne, S. (1977). Hadrian, sein Leben und seine Zeit. (H. Wilken Çev.). München: C.H. Beck Verlag. 



204 

 

Ramsay, W. M. (1897). The Cities and Bishoprics of Phrygia. Oxford: The Clarendon Press. 

Ramsay, W. M. (1960). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası. (M. Pektaş Çev.). İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi. 

Reinach, S. (1890). Inscriptions inédites d'Asie Mineure et de Syrie, recueillies par le capitaine Callier 

(1830-1834), REG, III, s. 48-85. 

Speller, E. (2003). Following Hadrian: A Second-Century Journey Through the Roman Empire. Oxford: 

Oxford University Press. 

Stauber, J. (1996). Die Bucht von Adramytteion, Teil I, (IK 50), Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH. 

Tekin, O. (1992). Antik Nümizmatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları. 

Türk, M. (2019). Hadrianoutherai’ın Kuruluş Hikâyesi Mitos mu, Gerçek mi ?. Tarih İncelemeleri 

Dergisi, XXXIV/1, 269-280. 

Umar, B. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılap Kitabevi. 

Weber, W. (1937). Rom Herrschertum und Reich im zweiten Jahrhundert. Berlin: W. Kohlhammer. 

Zacos G. (1985). Byzantine Lead Seals, Volume Two, Nos 1-1089, compiled and edited by John W. 

Nesbitt, 2 parts, Berne: Benteli Publishers. 

Zgusta, L. (1984). Kleinasiatische Ortsnamen. Heidelberg: C. Winter. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

Anxiety in Foreign Language Learning 

Nagihan Döyen 

Öğr. Gör., KTO Karatay Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu.  

nagihan.doyen@karatay.edu.tr  

 

Abstract 

In language learning the main characteristics of learners have a huge impact on the quality of courses. The five 

variables – anxiety, creativity, willingness to communicate (WTC), self-esteem, and learner beliefs – could 

facilitate or inhibit the learning process. Among these, anxiety is considered the most significant variable that 

influences foreign language learning. At least when it is involved, we forget things we otherwise know or make 

some stupid mistakes. Foreign language anxiety is a type of situational anxiety because it is especially 

experienced in second/foreign language contexts. Broadly speaking the relation between anxiety and foreign 

language learning is generally reported to be negative. It has been estimated that nearly one-third of students 

experience some kind of foreign language anxiety in the learning process. Moreover, among all other skills, 

speaking is the most problematic one that anxiety inhibits in foreign language learning. English language 

learners frequently show a feeling of tension, nervousness or anxiety as they learn to speak English and claim 

to have a "mental block" against learning English. In the foreign language anxiety studies, students generally 

indicate that the highest level of anxiety is created by speaking in the foreign language classroom. Most students 

state that they feel most anxious when they have to speak in front of their peers. Anxiety has been highly related 

to personality type. Although anxiety is one of the strongest emotions that negatively influences language 

learning process, with the aid of the teachers it is possible to reduce or eliminate it. 

 
Keywords: Anxiety; foreign language learning; personality types; speaking; variables 

 

Öz 

Dil öğreniminde, öğrencilerin temel özelliklerinin, derslerin kalitesi üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. 

Beş değişken olarak adlandırılan – kaygı, yaratıcılık, iletişim kurma isteği, özsaygı ve öğrencinin inançları – 

öğrenme sürecini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bunlar içerisinde kaygı, yabancı dil öğrenimini etkileyen 

en önemli değişkendir. En azından kaygı varsa, aslında bildiğimiz şeyleri unutur hale gelebilir veya çok basit 

hatalar yapabiliriz. Yabancı dil kaygısı, durumsal bir kaygı türüdür, zira özellikle ikinci dil/yabancı dil 

kullanılan bağlamlarda ortaya çıkar. Genel olarak, kaygı ve yabancı dil öğrenimi arasındaki ilişkinin olumsuz 

olduğu söylenebilir. Öğrenme süreci esnasında öğrencilerin neredeyse üçte birinin yabancı dil öğrenme kaygısı 

yaşadığı tahmin edilmektedir.  Dahası, diğer tüm beceriler arasında konuşma, kaygının en olumsuz etkilediği 

beceridir. İngilizce öğrenen kişiler, özellikle konuşmayı öğrenirlerken gerginlik ve kaygı gibi hisler yaşar ve 

İngilizce öğrenimine karşı zihinlerinin bir tür “bloke olma” durumu yaşadığını ileri sürerler. Yabancı dil 

öğrenimi kaygısı ile alakalı yapılan çalışmalarda, öğrenciler en çok kaygıyı, sınıfta konuşmak zorunda 

kaldıkları zaman yaşadıklarını ileri sürmektedirler. Birçok öğrenci, özellikle diğer arkadaşlarının önünde 

konuşmaktan çok ciddi kaygı duyduklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca dil öğrenimi kaygısının, kişilik türü ile 

çok yakından ilişkisi bulunmaktadır. Kaygının, dil öğrenim sürecini olumsuz etkileyen en güçlü duygulardan 

biri olmasına karşın, öğretmenlerin desteği ile azaltılması ve hatta ortadan kaldırılması mümkündür.  

 

Anahtar sözcükler: Kaygı; yabancı dil öğrenimi; kişilik türleri; konuşma; değişkenler 

 

Introduction 

In language learning the main characteristics of learners have a huge impact on the quality of courses. 

The five variables – anxiety, creativity, willingness to communicate (WTC), self-esteem, and learner 

beliefs – could facilitate or inhibit the learning process. Among these, anxiety is considered the most 

significant variable that influences foreign language learning. At least when it is involved, we forget 

things we otherwise know or make some stupid mistakes. 

What is anxiety? Is it a motivational component? A personality trait? Or just an emotion? Anxiety is 

generally defined as “the subjective feeling of tension, apprehension, nervousness, and worry associated 

with an arousal of the automatic nervous system.” There are three types of anxiety classified by 

Spilberger in 1966:  

1- Trait anxiety (a stable predisposition to be anxious in a variety of situations) 
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2- State anxiety (the moment-to-moment, temporary perception of anxiety as an emotional response to 

the current situation) 

3- Situational anxiety (it emerges at specific situations and events such as giving a speech in front of 

others or having an oral exam) 

According to linguists and scholars, foreign language anxiety is a type of situational anxiety because it 

is especially experienced in second/foreign language contexts. Here we come across this issue: Is anxiety 

a facilitating or inhibitory factor in language learning? In his famous book, The Psychology of the 

Language Learner, Zoltan Dörnyei (2005) states that anxiety may not inherently impede performance, 

but may actually promote success in some situations. He also adds that ‘worry’ has been shown to have 

a detrimental effect on performance, which is considered the mental component of anxiety, whereas the 

affective component, emotionality, does not generally have adverse effects. However, broadly speaking 

the relation between anxiety and foreign language learning is generally reported to be negative. It has 

been estimated that nearly one-third of students experience some kind of foreign language anxiety in the 

learning process. Moreover, among all other skills, speaking is the most problematic one that anxiety 

inhibits in foreign language learning. English language learners frequently show a feeling of tension, 

nervousness or anxiety as they learn to speak English and claim to have a "mental block" against learning 

English. In the foreign language anxiety studies, students generally indicated that the highest level of 

anxiety was created by speaking in the foreign language classroom. Horwitz et al. (1986) indicated that 

speaking was a major source of anxiety exhibited by most students attending their learning center for 

assistance. Most students state that they feel most anxious when they have to speak in front of their 

peers. 

It should be also noted that anxiety has been highly related to personality type. Recently there has been 

some research about how introverts and extraverts may differ with respect to anxiety. For example, 

Dewaele (2002) found that high level of anxiety, particularly when connected with high introversion, 

can result in breakdowns in automatic processing and may therefore inhibit L2 fluency. Some scholars 

also believe that perfectionism could be a barrier to second-language learning, and the apprehension of 

students to be fooled in the classroom is a hindrance to achieve a high level of skills, particularly 

speaking. In line with Gregersen and Horwitz's (2002) analysis of "perfectionism," fear of making 

mistakes was found to be strongly related to the students ' concern to save their positive image or 

reputation in their teacher's and peers ' view (Hashemi, 2011: 1814). In her article “The Role of Foreign 

Language Classroom Anxiety in English Speaking Courses”, Dalkılıç (2001) claims that 

conspicuousness, lack of self-confidence, shyness, high expectations of others and lack of knowledge 

establish some causes of anxiety in speaking courses. Therefore, she recommends ‘self-encouragement’, 

a term first used by Oxford (1990), as a remedy for students to reduce their anxieties.  

Anxiety can show itself in many different forms of fear: a fear of speaking, a fear of misunderstanding 

others, a fear of being misunderstood or a fear of being laughed at. All these can ignite some negative 

feelings like worry, embarrassment and self-consciousness. Gregersen (2002) asserts that all the 

mentioned above might lead to maladaptive learning behavior like procrastination or a tendency toward 

perfectionism. Individuals can even give up altogether and drop out of their language courses.   

Behaviors may indeed vary from one culture to another; what seems anxious behavior in one culture is 

accepted normal in another. However, there are some very common signs of language anxiety (Hu and 

Wang, 2014: 123): 

• General avoidance: ‘forgetting’ the answer, showing carelessness, cutting class,  coming late, 

arriving unprepared, low levels of verbal production, lack of volunteering in class, pretending unable 

to answer even the easiest questions. 
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• Physical actions: squirming, fidgeting, playing with hair or clothing, touching objects nervously, 

stuttering or stammering, displaying jittery behavior, being unable to reproduce the sounds or intonation 

of the target language even after repetition. 

• Physical symptoms: complaining about a headache, suffering from tight muscles, feeling unexplained 

pain or tension in any part of the body. 

• Other culture-dependent signs : over-studying, perfectionism, social avoidance, conversational 

withdrawal, lack of eye contact, hostility, monosyllabic or noncommittal responses, image protection or 

masking behaviors (exaggerated smile, laughing, nodding, joking), failing to interrupt when it would be 

natural to do so, excessive competitiveness, excessive self-effacement and self-criticism (‘I am so silly’).  

Language anxiety may also be experienced because of extrinsic motivators, such as different social and 

cultural environments, the classroom setting and more importantly the attitude of the language teacher.  

Teachers should understand that the language classroom could become an area of great anxiety for 

students. In his article “Language Stress and Anxiety Among the English Language Learners,” Hashemi 

(2011) explains this with the following remarks:  

“For many language learners, formal language classroom setting was a major source of stress and 

anxiety because of its demand to be more correct and clearer in using the target language.” (Hashemi, 

2011: 1813) 

Therefore, it can be concluded that teachers should provide a more friendly and informal language 

classroom environment so that students will be less likely to experience anxiety. In this respect Hashemi 

(2011) also adds that in classroom settings that follow traditional learning systems where learners have 

to continuously practice or repeat certain repetitive activities like machines (e.g. audio-language 

teaching method), they feel more anxious and stressed. On the other hand, in environments that promote 

cooperative activities between teachers and students, language learners reported to be less nervous and 

stressed.  

Besides, according to Hashemi (2011), some language learners assume that the teachers' authoritarian, 

degrading and humiliating attitude towards students, especially when making mistakes, can have severe 

consequences on the cognition of learners and their ability to communicate in class. As stated many 

times before, anxiety can have a dramatic impact on the language learning and teaching process. Thus, 

language teachers need not only to understand that anxiety is a major reason for students' lack of success 

in the new language, but also to help them overcome the feelings of discomfort. They should therefore 

help students to “build their confidence and self-esteem in their foreign language ability through 

encouragement, reassurance, positive reinforcement and empathy” (Onwuegbuzie et al., 1999: 232). 

Zoltan Dörnyei (2005) also adds the following suggestion in accordance with this argument:   

“A relaxed, anxiety-free environment is for example a basic requirement for the teaching method 

‘suggestopedia’ (Larsen-Freeman, 2000) and humanistic, student-centered methodologies in general 

also promote the elimination of learner anxiety and stress.”  (Dörnyei, 2005: 201) 

Horwitz et al. (1986), who created the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), a standard 

instrument for assessing an individual's reaction to the particular stimuli of language learning, recently 

identified Foreign Language Anxiety (FLA) as distinct from other types of anxiety. In their well-known 

scale, they asked questions about anxiety related to factors such as speaking in language class, tests in 

language courses, and the impact of attitudes of teachers. You can see this 33-item scale in the table 

below (Appendix 1):  

Appendix 1: FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale, Horwitz et al., 1986) 

Strongly Agree          Agree         Neither Agree Nor Disagree       Disagree         Strongly Disagree 
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1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign language class.   

2. I do not worry about making mistakes in language class.      

3. I tremble when I know that I am going to be called on in language class.    

4. It frightens me when I do not understand what the teacher is saying in the foreign language.  

5. It would not bother me at all to take more foreign language courses.     

6. During language class I find myself thinking about things that have nothing to do with the course 

7. I keep thinking that the other students are better at languages than I am.    

8. I am usually at ease during tests in my language class.       

9. I start to panic when I have to speak without preparation in language class.    

10. I worry about the consequences of failing my foreign language class.    

11. I do not understand why some people get so upset over foreign language classes.   

12. In language class, I can get so nervous I forget things I know.     

13. It embarrasses me to volunteer answers in my language class.     

14. I would not be nervous speaking the foreign language with native speakers.    

15. I get upset when I do not understand what the teacher is correcting.      

16. Even if I am well prepared for language class, I feel anxious about it.    

17. I often feel like not going to my language class.      

18. I feel confident when I speak in foreign language class.      

19. I am afraid that my language teacher is ready to correct every mistake I make.    

20. I can feel my heart pounding when I am going to be called on in language class.   

21. The more I study for a language test, the more confused I get.     

22. I do not feel pressure to prepare very well for language class.     

23. I always feel that the other students speak the foreign language better than I do.   

24. I feel very self-conscious about speaking the foreign language in front of other students.  

25. Language class moves so quickly I worry about getting left behind.     

26. I feel more tense and nervous in my language class than in my other classes.    

27. I get nervous and confused when I am speaking in my language class.    

28. When I am on my way to language class, I feel very sure and relaxed.    

29. I get nervous when I do not understand every word the language teacher says.    

30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to speak a foreign language.  

31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak the foreign language.   

32. I would probably feel comfortable around native speakers of the foreign language.   

33. I get nervous when the language teacher asks questions which I have not prepared in advance.  

     

Several researchers considered the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), designed by 

Horwitz et al. (1986), a "valid" and "credible" measuring instrument. However, the FLCAS is not 

individually focused on the skills as it aims to measure the in-class anxiety of students in general.  

Besides differentiating foreign language anxiety from other forms of the concept, Horwitz et al. (1986) 

also classified it into three components as: 

1. Communication apprehension (a type of shyness characterized by being nervous about 

communicating with others) 

2. Fear of negative social evaluation (apprehension about others’ evaluations and fear of losing face) 

3. Test anxiety (an apprehension about academic evaluation and/or fear of failure) 

MacIntyre and Gardner (1991) found that the main factors in foreign language anxiety were 

communication apprehension and fear of social evaluation, while test anxiety was only a general 

problem and independent of the anxiety of foreign language.  

In her article published in 1991, Dolly J. Young reviewed the research on the sources of foreign language 

anxiety and presented some general categories of these sources. Young divided these language anxiety 

sources into six categories:  
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1. Personal reasons (e.g. competitiveness) 

2. Learner beliefs about language learning (e.g. perfect pronunciation) 

3. Instructor beliefs about language teaching (e.g. constant student correction) 

4. Instructor-learner interactions (e.g. manner of error correction) 

5. Classroom procedures (e.g. oral production requirement) 

6. Language testing (e.g. unfamiliar and ambiguous test tasks) 

MacIntyre et al. (1997) concluded that a vicious circle is created by the interrelation between anxiety 

and language learning outcomes; that is, high levels of anxiety lead to poor learning outcomes, and low 

learning outcomes lead to higher levels of anxiety. That is why language teachers have a vital role in 

diminishing or eliminating the feelings of unease and discomfort caused by this vicious circle.  

Some significant results of the studies on L2/FL anxiety 

1. Foreign language anxiety occurs most when the learners need to speak without having prepared in 

advance. (Ay, 2010; Yaylı, 2012) 

2. The usage of mobile devices inside the classroom for teaching diminishes the learners’ anxiety. 

(Saranraj and Meenakshi; 2016) 

3. High levels of anxiety are a direct result of the environment and negative experiences, rather than an 

inherent condition (Young, 1990; 1992: cited in Yaylı, 2012: 1404). 

4. Male students are more anxious in using a foreign language in the classroom than the female ones 

after some period of instruction in that foreign language (Campbell and Shaw, 1994: cited in Zheng, 

2008: 7) 

5. There is almost no remarkable correlation between the learners’ age and FLCA levels (Tosun, 2018). 

6. In her article “Foreign Language Learning Anxiety of Turkish Children at Different Ages”, 

Sühendan Er (2015) concludes that students in high school between the ages of 15 and 18 showed 

higher levels of anxiety than students in secondary school and elementary school. One reason for a 

high level of anxiety might be the critical age period since language learning gets harder with the 

beginning of adolescence and this triggers anxiety in language classroom.  

7. Students generally report that the highest level of anxiety is produced by oral tasks in foreign language 

classes (Dalkılıç, 2001). The students also feel most anxious especially when they are required to speak 

in front of their peers. (Young, 1990: cited in Dalkılıç, 2001: 71) 

8. Anxiety may result from many different factors such as conspicuousness, lack of self-confidence, 

shyness, lack of knowledge, and other people's high expectations (Dalkılıç, 2001).  

9. Language learners feel more anxious in a formal language classroom setting where they have to be 

more correct and clearer in using the target language. Language anxiety is remarkably aroused in the 

classroom environments which follow the traditional learning systems. For instance, giving a short talk, 

lecture or presentation in front of the class makes the classroom environment more formal and stressful 

for the learners and this inevitably induces a high level of anxiety (Hashemi, 2011).  

10. For some learners, language anxiety stems from the fear of making mistakes and ‘losing face’ in the 

mind of their teacher and peers (Jones, 2004: cited in Hashemi, 2011: 1814). As a consequence of this 

fear, some learners state that learning and speaking a foreign language in the classroom is often a big 

concern. 

11. “Aptitude, cognition, anxiety, and language learning behaviors function in a vicious circle. 

Therefore, aptitude could affect anxiety, anxiety could affect performance, and performance could affect 

anxiety.” (MacIntyre, 1995: 95) In other words, the recurring relationship between anxiety and task 

performance indicates that as students experience more failure, their level of anxiety may rise further. 
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12. In her article, Demet Yaylı (2012) emphasizes that high levels of anxiety which some learners 

experience are not an innate condition, but a learned response that only occurs after having certain 

negative experiences and feelings. 

Suggestions for language teachers 

The attitude and beliefs of the teachers towards language learning and teaching, the way they correct the 

learners’ errors, and how they cause stressful environment in the class are reported to be significantly 

associated with foreign language anxiety (Tanveer, 2007: cited in Hashemi, 2011: 1815). Hashemi 

(2011) argues that the teachers' authoritative, embarrassing and humiliating attitude towards students, 

especially when making mistakes, can have irreversible consequences for the cognition of learners and 

their willingness to communicate in the classroom. Since language anxiety can seriously affect the 

process of language learning and teaching, teachers both need to be aware of the adverse effects of 

anxiety on students’ academic success and also have to help their students deal with the negative feelings 

this type of anxiety leads to. In this respect teachers could take into consideration the following 

suggestions made by Hashemi (2011):  

1) Language teachers should recognize the existence of anxiety and stress among language learners and 

use fast and effective methods to help them cope with these negative feelings. 

2) To enable students to practice their oral skills, a genuinely communicative approach should be 

adopted so that those who have limited exposure to the foreign language will have more chances.  

3) Teachers should establish a friendly, informal and learning-supportive environment for language 

learning so that students will feel comfortable communicating in the class. 

4) Teachers should encourage students who avoid making mistakes to be more flexible about it to use 

the spoken language more naturally. 

5) In particular, teachers should endeavor to create a sense of friendship and collaboration between 

students. This will encourage learners to speak in the class with greater confidence and less anxiety 

(Tanveer, 2007). 

Conclusion 

The anxiety and its relation to foreign language learning has been the focus of many researchers and 

their studies for many times. Anxiety is commonly defined as a feeling of uneasiness and worry, 

generally generalized and unfocused as a reaction to a situation that is only subjectively perceived as 

threatening. In his correlation study of test scores and anxiety in 1975, Kenneth Chastain concluded that 

mild anxiety could be helpful, and thus promote FL learning while extreme anxiety could be detrimental 

and inhibit FL learning (Chastain, 1975: cited in Scovel, 1991).  

Too much anxiety can negatively influence students’ performance in most language skills. Almost all 

studies conducted in this field particularly suggest that the more anxious learners are, the less proficient 

they are in performing oral tasks. Horwitz et al. (1986) developed the Foreign Language Classroom 

Anxiety Scale (FLCAS) to measure the FL anxiety of English language learners in a more precise and 

reliable way. The FLCAS is a scale of 33 items that seeks to assess the language anxiety that FL learners 

feel when studying the target language. According to Horwitz et al. (1986), there are three performance 

anxieties of language learners: communication apprehension, fear of negative evaluation, and test 

anxiety. Anxiety has deteriorating effects on learners’ self-esteem, self-confidence, communicative 

competence and test results. Anxiety leads to poor performance and poor performance leads back to a 

higher level of anxiety.  

Although anxiety is one of the strongest emotions that negatively influences language learning process, 

with the aid of the teachers it is possible to reduce it. For this, to establish a friendly and informal 

language classroom environment would be the first step. For most learners, a relaxed, anxiety-free 

classroom environment is much more important than a highly-equipped classroom or a remarkably 
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qualified teacher. Moreover, instead of making students repeat some tiring tasks like robots, they should 

be encouraged to participate in collaborative activities. Another important issue is that learners should 

feel free about making mistakes while using the language. For example, teachers could talk about the 

role of mistakes in language learning process and provide students with constructive feedback on their 

errors rather than interrupting and correcting them each time they make a mistake. In brief, through 

encouragement, positive feedback and empathy, teachers can eliminate students’ anxiety and enable 

them to rebuild their self-confidence.  
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Öz 

Âşık Veysel, Türk kültürünün en özgün alanlarından olan âşıklık geleneğini yaşatan halk şiiri türünde çeşitli 

eserler veren önemli halk şairlerinden biridir. Sivas’ın Şarkışla’ya bağlı Sivrialan Köyü’nde doğan şair, küçük 

yaşta geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden önce sağ gözünü, babasının elindeki ucu sivri övendirenin saplanması 

üzerine de sol gözünü kaybeder. Çocukluğunu ve gençliğini köyünde geçiren şair, şehre göçtüğünde köyüne 

duyduğu hasreti dindiremez, bu gurbet yolculuğunu şiirlerine yansıtır. O, sadece aşk ve gurbet şiirleri yazan bir 

halk ozanı değildir. Vatanımız, milletimiz, Türklüğümüz, birliğimiz, tabiatımız üzerine pek çok şiir yazmıştır. 

Onun şiirleri tablo gibidir; Bu tabloda tabiat tüm güzelliğiyle yer almaktadır. Hayatımız için gerekli olan toprak, 

su ve ağaç, Âşık Veysel’in şiirlerinde önemli yer tutmaktadır. Doğanın güzelliklerini şair, şiirlerinde bir ressam 

gibi işlemiştir. Tabiattaki tüm güzellikleri görür gibi anlatan şair, “gönül gözüyle” gördüğü bu doğa güzellikleri 

ile bizim iç dünyamızı aydınlatmaktadır. Âşık Veysel, yeşil yapraklarla çevrilen, döşüne çeşit çeşit çiçek 

takılan, eteğinde koyun kuzu otlatılan dağlardan da söz eder. Gurbetteyken huzur bulduğu yeri, köyünü merak 

eder ve Beşerek Dağı’na olan özlemini dile getirir. Âşık Veysel hakkında birçok kitap, makale, bildiri yazılmış, 

üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Her yazıda Âşık Veysel’in farklı bir yönü anlatılmıştır. Tüm bunlar onun 

büyük bir şair olduğunu göstermektedir. Onun şiirleri halk ruhunun, sözlü halk yaratıcılığının kudretli ve parlak 

bir ifadesidir. Gözleri görmese de insanı, doğayı, köyünü en doğal haliyle dile getirmiş ve yüceltmiştir. Doğup 

büyüdüğü toprakların tabiatını tüm canlılığıyla, büyük bir coşkuyla anlatmıştır. Bu çalışmada yaşamını 

etkileyen doğa güzelliklerinin, tabiat unsurlarının şiirlerinde nasıl işlendiği örneklerle gösterilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel; tabiat, toprak; su; ağaç; dağ. 

 

Natural Beauties in Aşık Veysel’s Poems 

Abstract 

Aşık Veysel is one of the most prominent minstrels who created very important works of art in the style of folk 

poetry sustaining the aşık tradition that is one of the most authentic traditions in Turkish Culture. The poet, who 

was born in Sivas’  Sivrialan Village at Şarkışla Province, due to his smallpox illness during childhood times, 

lost his sight at his right eye, then due to an accident with his father’s goad he lost his sight completely with his 

both eyes. The poet, who spent his childhood and youth in his village, reflects the longing of his hometown in 

his poems, after he moved to the city. 

He is not only a poet who writes about love and homesickness, he also wrote a lot of poems about our country, 

unity and our nature. His poems are like paintings. In these paintings the nature stands there with its full beauty, 

he wrote a lot about soil, water and trees. He processed these natural beauties like a painter. He wrote about 

these beauties as if he is seeing them but actually seeing through his heart and enlightening our inner worlds. 

Aşık Veysel talks about the mountains where the landscape is covered with various flowers and greens, sheep 

feeding at the outskirts. He reflects his longing for Beşerek Mountains, his village and his peaceful space. 

There are myriad of books, articles and essays with regards to Aşık Veysel’s life and at each of them Aşık 

Veysel’s different side was taken into account. All of these show how great poet he was. His poems is a clear 

reflection of folk spirit. Even though he was blind, he clearly depicted the people, the nature and his village 

with their utmost nature. He talked about the lands he grew up with all of his liveliness and enthusiasm. In this 

study the way the natural beauties were reflected, were exemplified. 

 
Keywords: Aşık Veysel; natüre; soil; water; tree; mountain. 

 

1. Giriş 

Âşık, XVI. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan, eski destan geleneğini sürdüren,  “sevda şiirleri” (lirik 

şiirler) söyleyen birisidir. Şiirler irticalen hem söylenir hem çalınır. Yani müzikten ayrılmaz. Âşık şiiri 

sözlü gelenekte oluşan ve gelişen, müzikten ayrı düşünülemeyen “seyirlik – dramatik” öğeleri olan 

“katışık” bir anlatı sanatıdır. (Boratav, 1969: 22)   

Klasik Osmanlı kültürünün en parlak devri XVI. yüzyıldır. Fuad Köprülü, bu devirde yetişen “Kul 

Mehmet, Öksüz Dede, Köroğlu, Hayâlî, Ozan, Bahşi Oğuz Ali, Gedâ Muslu, Çırpanlı, Armudlu, Kul 
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Çulha” isimli on bir saz şairi hakkında bilgi vermiş, (Köprülü, 1962: 52-65) Saim Sakaoğlu, 

Karacaoğlan ve Kul Piri’yi de ilave ederek on üç olduğunu göstermiştir. (Sakaoğlu, 1989: 115-135) 

Artun Erman bu şairlere, Artun Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Ahmetoğlu vb. bu yüzyılda yetişen 

şairleri ekleyerek sayıyı yirmiye çıkarmıştır. (Artun, 2001: 38, 235, 239) Öcal Oğuz da Azerbaycan 

sahasında yetişen Azerbaycan şairleri hakkında bilgi vermiştir: Baba, Dede, Yadigâr, Gülşad Lele, 

Kurbani, Miskin Abdal. (Oğuz, 1995: 429-432) 

Bu yüzyılda ortaya konan âşık edebiyatı ürünlerinde dil, tamamiyle halk dilidir. İfade biçimi, tâbirler, 

mecazlar, halk türkülerinde ve hatta Dede Korkut hikâyelerinde gördüğümüz özellikleri yansıtır. 

Çoğunlukla hece ölçüsünün sekizlisi ile ortaya konulması, bu dönem şiirlerinin eski halk edebiyatı 

geleneğine uygunluğunu gösterir. Ancak yüzyılın ikinci yarısında klasik edebiyatın ve tasavvufi halk 

edebiyatının etkisi görülmeye başlar. (Köprülü, 1962: 58) 

XIX. yüzyılda âşıkların sayısı çoğalır, büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da teşkilatlar kurulur, 

kahvehanede fasıllar yapılır. (Oğuz, 2008: 244) 

XX. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasi gelişmeler, Anadolu insanını çok etkiler. 

Devlet yönetiminin zayıflaması, işgaller, savaşlar, bütün alanlarda olduğu gibi âşıklık geleneğini de 

etkilemiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, yeniden istikrarlı sosyal hayata kavuşan Türkiye’de 

âşıklık geleneği canlanmaya başlar. “1927 yılında kurulan Türk Halk Bilgisi Derneği”, yaptığı 

araştırmalar ve yayınlarla âşık edebiyatının aydınlar arasında tanınmasını ve desteklenmesini sağlar. 

Halk evlerinin kurulması, derleme çalışmalarının başlaması, halktaki değerlerin ortaya çıkmasında etkili 

olur. Âşık Veysel XX. yüzyıl Türkiyesi’nde yarattığı ölmez eserleriyle aydınlık iç dünyasını bize 

yansıtan, “gönül gözü” açık olan değerlerimizden biridir. 

Âşık Veysel 1894’te Sivri alan köyünde doğmuştur. Sivas Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünden olan 

Âşık Veysel, Şatıroğulları sülalesindendir. Sivrialan, Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlıdır. Bucağı da 

Ağcakışla’dır. Veyseller’e “Şatıroğulları” derler. Babası ömrünü gününü toprakta geçiren “Karaca” 

lakaplı Ahmet adında bir çiftçidir. Anası Gülizar’dır. Gülizar Veysel’i, davarların sağılma yeri olan 

“güzlek”te, bir yaz günü doğurmuştur.   

Veysel’in doğduğu sıralar, çiçek hastalığının Sivas yörelerini kasıp kavurduğu yıllardır. Veysel’den 

önce, iki kız kardeşi çiçekten ölmüştür. 1901 yıllarında bir çiçek salgını daha gelir. Çiçeğe tutulanlar 

arasında Veysel de vardır. Hastalık, sol gözünü söndürmüştür. Sağ gözüne de perde inmiştir. Belki sağ 

göz kurtarılacak gibidir. Ona da bir gün bir değnek saplanmıştır. Böylece küçük Veysel’in yaşamı 

boyunca sürecek karanlık günleri başlamış olur. 

Bu durum tüm aileyi çok üzer. Bundan böyle Elif adlı kız kardeşi elinden tutarak gezdirmeye, 

dolaştırmaya başlar. Veysel gittikçe içine kapanır. Emlek yöresi Sivas’ın ozanı bol diyarıdır. Veysel’in 

babası şiire meraklı, tekkeyle içli dışlı birisidir. Veysel’in acısını dindirmek için eline bir saz verir. Sivas 

elleri âşıkların söyleştiği, atıştığı yerler olduğu için Veysel’in kulağı saza söze alışkındır. Toplumda halk 

şiir söyleyişi hâkimdir. Pir Sultanlar, Karacaoğlanlar sazla, sözle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bunlar 

Veysel’in “dost dost” diye sarıldıkları kişilerdir. Onların sazını, sesini yüzyılllardan bu yana getiren 

ozanlar Sivrialan’a gelip gitmeye başlarlar. Bu dönemde saz, Veysel’in yaşamında önemli bir yer tutar. 

Âşıklar dünyasının şiir dolu kapısını Veysel’e Kangal-Divriği yörelerinden gelen halk ozanı Çamşıhılı 

Ali açmıştır. Böylece Veysel ozanlar dünyasını yakından tanımaya başlamış, Pir Sultanlar’ın, 

Karacaoğlanlar’ın, Dertliler’in, soylu ozanların dünyasına girmiş, karanlık dünyasını aydınlatmaya 

başlamıştır. (Binyazar, (?): 16-17) 

Veysel tüm karamsarlığa ragmen azimle ve ısrarla yoluna devam etmiştir. Umutsuzluk, yerini zamanla 

ideale bırakmıştır. Yirmi yaşlarına geldiğinde artık iyi saz çalan, iyi şiir okuyan bir halk sanatçısıdır.  

Köyünde ve Ortaköy, Hüyük, Sarıkaya, Beyyurdu, Hardal, Viranyurt gibi çevre köylerde düğünlere 

gider. Köylere önce Kasım, daha sonra da Halil Çavuş adlı biriyle gider. Zamanla iki-üç aylık sürelerle 

Sivas, Tokat, Kayseri ve Yozgat gibi illerin köylerine gitmeye başlar.  

 



215 

 

Sazını çaldığı ilk yer Sivas’tır. Veysel, 5-7 Kasım 1931’de “I. Sivas Halk Şairleri Bayramı”na katılır. 

Mecburi hizmet için ilk 1930 yılında Sivas’a gelen Ahmet Kutsi Tecer, Sivas lisesi edebiyat öğretmeni 

Vehbi Cem (Aşkın) ve müzik öğretmeni Muzaffer (Sarıözen) ile tanışır. Önce “Halk Şairlerini Koruma 

Derneği” kurar ve başkanlığına Belediye Başkanı Hikmet (Işık) Bey’i getirtir. Halk türkülerinin, 

hikâyelerinin ve âşıklarının harman olduğu Sivas’ta âşıklar programı yapmayı düşünür. 5 Aralık 

1931’de üç gün süren “Halk Şairleri Bayramı” düzenlenir. Böylece Veysel’in yaşamında önemli bir 

dönemeç başlar. Bu Veysel için yeni bir başlangıç olur. 1933 yılına kadar usta ozanların şiirlerini çalıp 

söyler. 1933’te Nahiye Müdürü Ali Rıza Bey, Veysel’den Cumhuriyet’in X. yılı dolayısıyla bir şiir 

yazmasını ister. Veysel, Türklerin ihyası Hazreti Gazi diye başlayan destanını yazar. Bu onun ilk şiiridir. 

Bu şiiri Atatürk’ün huzurunda okumak ister. Ancak çeşitli engeller yüzünden gerçekleşemez. Falih Rıfkı 

Atay’la görüşür. Falih Rıfkı, Veysel’in yazdığı şiiri çok beğenir ve üç gün boyunca gazetede yayımlar. 

Bu tarihten sonra her geçen yıl Veysel’in ünü yayılmaya başlar. 1940 yılına kadar arkadaşı İbrahim’le 

ülkenin pek çok yerini dolaşırlar. (Kaya, 2004:16, 18) 

Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla Ahmet Kutsi Tecer’in katkılarıyla, Arifiye, Hasanoğlu, Çifteler, 

Kastamonu, Yıldızeli ve Akpınar Köy Enstitüleri’nde saz öğretmenliği yapar. Âşık Veysel’in yaşamında 

ve sanatının oluşumunda en önemli etken, Köy Enstitüleri’nde saz öğretmenliği yapmasıdır. Âşık 

Veysel’in bu görevi 1946 yılına kadar sürer. Orada Sabahattin Eyüboğlu, Ruhi Su, Yaşar Kemal gibi 

aydınlarla dostluk kurar. Veysel, ünlü “Kara Toprak” şiirini 1943 yılında Eskişehir Çifteler Köy 

Enstitüsü’ndeyken söyler. 1952 yılında Âşık Veysel’in hayatı beyaz perdeye aktarılır. Karanlık Dünya 

adlı filmin senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu yazar. 1965 yılı Veysel için önemlidir. Çünkü Veysel’e 

“Anadilimize ve milli birliğimize yapıldığı hizmetlerden ötürü” aylık bağlanır. 1972 yılında sağlık 

durumu bozulur. 1973 yılının Mart ayında vefat eder. (Özdemir, 2010: 48-70) 

1953’te Âşık Veysel’in 125 şiiri olan “Âşık Veysel Hayatı ve Şiirleri” kitabı  yayımlanır. Onun tüm 

şiirlerini bir araya getiren ve İş Bankası tarafından 1970 yılında basılan kitabın adı “Dostlar Beni 

Hatırlasın”dır. Çeşitli baskıları yapılan bu kitapta Veysel’in 157 şiiri bulunmaktadır. (Bakiler, 1989:17) 

2. Âşık Veysel’in Şiirlerinde Doğa Güzellikleri 

Âşık Veysel XX. yüzyıl Âşıklık edebiyatının en güçlü temsilcilerindendir. “Şiirlerinin tamamını hece 

vezniyle söylemiştir. Şiirlerine başlarken diğer pek çok âşığın yaptığı gibi daha ilk dörtlükte konuyu 

haber verir ve temel hükmü ortaya koyar. Sonraki dörtlüklerde konuyu enine boyuna ele alır. Bir bakıma 

ilk mısralardaki bu söz, işlenen konunun özeti mahiyetindedir.” (Kaya, 2004: 46) 

Âşıklar yaşadıkları dönemin olaylarını, halkın sosyal durumunu, şahsi kanaatini, düşüncesini anlatan 

kişilerdir. Büyük ozan her konuda şiir söylemiş, her düşünceye, duyguya, inanca, dünya görüşüne yer 

vermiştir.  

Âşık Veysel’in şiirleri çeşitlilik bakımından büyük önem arz etmektedir. Şiirlerinde, “Aşk”, “Vatan”, 

“Gurbet”, “Tasavvuf”, “Tabiat”, “Sosyal konular” vb. yer almaktadır. Bu şiirlerde kendi hayatından da 

izler görmek mümkündür. 

“Kültür tarihleri incelendiğinde, Türklerin sosyal hayatında ve inancında tabiatın önemli yer tuttuğu 

görülür.” Dağ kültü, su, ağaç kültü büyük önem arz etmektedir. “Tabiata bağlılık, teknolojiye dayalı 

imkanları saymazsak, insanların ruh dünyasında tazeliğini muhafaza etmektedir. Yaşı kaç olursa olsun, 

doğup büyüdüğü toprakların çeşmesiyle, ırmağıyla, ağacıyla ormanıyla, deresiyle tepesiyle, kurduyla, 

kuşuyla ruhunu özdeştiren insanımız, tabiatı daima aziz bilmiştir. Bir bakıma tabiat, insanımızın hayata 

bağlanmasında birinci derecede amil olmuştur. Öyle ki, çocukluğunu ve gençliğini köyde geçirip kente 

göçmek mecburiyetinde kalan birinin, şehrin bol imkanları dahi, gün gelmiş içindeki köyüne duyduğu 

hasretin ateşini söndürememiştir.”  

Veysel şiirlerinde havasını, suyunu, bahçesini, dağını, tarlasını özlediği şiirlerinde tabiat konusuna yer 

veren âşıkların başında gelir. Gurbette yaşasa da gönlünü memleketinden koparamamıştır. Tabiatı 

oluşturan, ona güzellik veren su, ırmak, ağaç, çiçek, dağ vb. unsurlardır. Veysel şiirlerinde bu sıralanan 

unsurların hepsine yer vermiştir. O, hayatın ve tabiatın canlılığını ve güzelliğini ince çizgilerle dile 

getirmiştir. (Kaya, 2004: 48-52) 
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Onun şiirleri tablo gibidir; renkli çiçekler, ağaç dallarında öten kuşlar, bülbüller vb. Bu tabloda tabiat 

tüm güzelliğiyle yer almaktadır. Doğanın güzelliklerini şair, şiirlerinde bir ressam gibi işlemiştir. 

Tabiattaki tüm güzellikleri görür gibi anlatan Âşık Veysel, “gönül gözüyle” gördüğü bu doğa 

güzellikleri ile bizim iç dünyamızı aydınlatmıştır. 

2.1. Kara Toprak 

Hayatımızın devamı için gerekli olan toprak, su, ağaç, Âşık Veysel’in şiirlerinde önemli yer tutmaktadır. 

Bu unsurlardan biri olan “kara toprak” insan yaşamı için büyük öneme sahiptir. “Kara toprak” ebedidir. 

İnsan doğar, büyür, ölür. Her türlü isteğini topraktan alır. Şair, toprağı “sadık yârim” olarak niteler. 

Toprak, Hakk’ın gizli hazinesidir. Emek verilince toprağın bereketi artar. Bakımsız kaldığında mahsul 

kıt olur. Bu durum, kul ve Allah için de aynıdır.  

Mehmet Kaplan’a göre Veysel, bütün varlığı ile bağlı olduğu “kara toprak” üzerinde düşünür ve onu 

över. “Kara Toprak”ta Veysel’in bulduğu birinci özellik, onun “güven verici” oluşudur. “Şair dost dost 

diye nicesine sarıl”mış, fakat onlardan “ne bir vefa”, ne de bir “fayda” görmüştür. Fakat “kara toprak” 

ona bütün istediklerini vermiştir.  

“Her türlü isteğim topraktan aldım” mısrası bu guveni belirtir. Şiirde toprağın verdikleri tek tek sıralanır: 

Koyun, kuzu, süt, yemek, ekmek, et, her şey topraktan gelir. Sonraki kıtalarda da şair toprağın verdiği 

dünya nimetleri üzerinde durur ve onun cömertliğini belirtir. (Kaplan, 1973: 366-375) 

“Toprak, Veysel için sadece maddi değil, manevi bakımdan da değerlidir. Toprak köylüyü Tanrı’ya, 

insanlığa: çalışma ve ahlaka da götürür. ‘Toprağa bakarsam dua alırım’ mısrası Veysel’in toprağı ne 

kadar kutsallaştırdığını gösterir. ‘Toprağa bakma’ sözü, a) toprağa gözlerini çevirme, toprak üzerinde 

çevirme, toprak üzerine düşünme, b) toprağı işleme manalarına gelir. Veysel’in bu fikirleri Yunus 

Emre’nin düşüncelerine yakındır. Yunus da toprakta Veysel’in bulduğu bütün vasıfları bulur. Yunus 

Emre’ye göre, ‘toprak’ sabır, iyi huy, tevekkül ve mekremetin kaynağıdır. İnsanın vücudu topraktan 

yaratıldığı gibi, yediği bütün nimetler de topraktan çıkar.” (Özdemir, 2010:132-133) 

Azerbaycan Türk Edebiyatının önemli şairlerinden Bahtiyar Vahabzâde de, Yunus Emre’den 700 yıl 

sonra Türk halkının bağrından Âşık Veysel’in sesi yükseldiğini, 20. yüzyılda Âşık Veysel’in dili ile 

Yunus Emre’nin konuşmaya başladığı söyler. Vahabzade’ye göre, o, yeni dünyanın yeni Yunus’u idi: 

“Âşık Veysel, dünyadaki haksızlıklardan ayrılıklardan, düşmanlıklardan uzaklaşmanın yegane çaresini, 

toprağa bağlanmakta, çalışmaya sarılmakta görüyor. Âşığa göre toprak, bütün dertlerin dermanıdır. 

Cünkü toprak comerttir. Ona “bir cekirdek versen, o sana bir bostan verecektir.” Bu bakımdan, “insan 

icin topraktan sadık dost yoktur.”  (Vahabzade, 1980; akt. Bakiler, 1989: 104) 

“Karnın yardım kazmayınan belinen 

Yüzün yırttım tırnağınan elinen 

Yine beni karşıladı gülünen 

Benim sadık yârim kara topraktır.” (Şatıroğlu, 1974:150) 

Bütün bu kötülükler karşısında, toprak her zaman iyilik eder, insanı giydirir, yedirir, içirir rahata 

kavuşturur. Böylece gerçek anlamda ele alınan toprak, kendi güzellik, iyilik kudretiyle kutsallaştırılır. 

Toprakla zahmetin (emeğin) birliğinden insan saadeti doğar. Toprak onun kadrini, kıymetini bilen 

insanın sadık dostudur. Yeryüzünde, başına bin bela gelen insan, yalnız toprağın koynunda dinlenebilir. 

Bu noktada da Veysel, büyük üstadı Yunus’un sesine ses veriyor. (Vahapzade, 1980; akt. Bakiler, 1989: 

104) 

Adnan Binyazar’ın verdiği bilgiye göre, Veysel’in şiirinde ele aldığı toprak, üretimi gerçekleştiren 

ekonomik bir öğedir. Toprağı bu biçimde değerlendirmek, Veysel’i halk şiiri geleneklerinden 

uzaklaştırır, çağdaş düşünceye yaklaştırır. Çünkü Veysel’e gelinceye dek toprak, ekonomik bir öğe 

olarak değerlendirilmemiş, kimi betimlemelere araç olmuştur. 
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Âşık Veysel’in şiirinde toprak, “sadık yar”, onu bağrına basacak bir sığınaktır. “Hakk’ın gizli hazinesi 

toprakta” büyük bir üretkenlik vardır.  

“Hakikat ararsan açık bir nokta 

Allah kula yakın kul da Allah’a 

Hakk’ın gizli hazinesi toprakta 

Benim sâdık yârim kara topraktır.” (Şatıroğlu, 1974:151) 

Hammadde emek ilişkisinin, somut olarak görüldüğü bir alandır toprak. Veysel’in her türlü isteğini 

topraktan alması, onu bir ”toprak ana” saymasından kaynaklanmaktadır. “Âdem’den bu yana neslim 

getirdi” derken, toprağın tarihsel üretkenliğini vurguluyor. “Bir çekirdek verdim dört bostan verdi” 

düşüncesinde de bu üretkenlik söz konusudur. Toprak, işkence yaptıkça, onu işledikçe, üreticiye “gülen” 

bir varlıktır. Yani işkence ile emekle uyuşan bir varlıktır. “Kazma” ve bel ile kazılan; tırnak ve el ile 

yüzü yırtılan toprak, üreticiyi “gül” ile karşılar. 

“Âşık Veysel bir tek satır okumadığı, yedi yaşından itibaren bir tek nokta, bir tek çizgi görmediği halde, 

halk edebiyatımıza güzel şiirler kazandırdı. Ve şöhreti, Azerbaycan’a, Türkistan’a Kırım’a, Balkanlar’a 

uzayan şairlerimizden biri oldu. Turkiye’de (Yunus Emre gibi) birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak, 

taassubu ve mezhep kavgalarını ortadan kaldırmak için lirik ve didaktik şiirleriyle millet ve devlet 

hizmetlerine koşulan halk şairlerimiz arasında, onun da müstesna bir yeri vardır.” (Bakiler, 1989: 22) 

2.2. Su 

Hayatımızda ve tabiatımızda önemli yer tutan bir diğer unsur sudur. Usta ozan, bahçelerde bağlarda 

akan suların toprağa kuvvet verdiğini, çiçeklere ve ağaçlara can verdiğini anlatır. Şiirleri arasında 

Kızılırmak’ın önemli yeri vardır. Bu ırmağın suyu daima bulanıktır, asla durulmaz. Bahar gelince suları 

taşar, nice gelini, kızı, kocayı, genci yutar. Ses de (su sesi, kuş sesi vb.) onun şiirlerinde önemli bir 

unsurdur. Doğanın güzelliklerini anlatırken sesleri de çok güzel bir şekilde nazmeder. 

“Çağlayarak o bahçeden o bağa 

Hayat verir kuvvet verir toprağa 

İrenk verir çiçeklere yaprağa 

Nebatı toprağa bağlayan sular 

 

Ateş olur çiğ bişirir furunda 

Ziya verir nurlar saçar yerinde 

Saf olarak akar köy pınarında 

Güzeller gönlünü eğleyen sular” (Şatıroğlu, 1974:162) 

Su hayatın kaynağıdır. Yaşamın devamı için önemli bir unsurdur. Veysel köy pınarından şırıl şırıl akan 

suları işler.  

Suyun faydaları ve güzelliklerinin yanı sıra sellerin verdiği zararlardan da bahseder ve her yıl birçok 

kişinin boğulmasına neden olduğu için kızmaktadır: 

“Yel estikçe dağlar karın eritir 

Güneş olur çayır çimen yürütür 

Dünyada bâkisin hükmün câridir 

Sana kuvvet verir sel Kızılırmak” (Şatıroğlu, 1974:156) 

2.3. Ağaç 

Tabiatla ilgili bir diğer unsur ağaçtır. Bahar mevsimi gelince ağaçlar çiçek açar, dallarından kaval, 

keman, ud, davul, zurna yapılır. Şair, şiirde belirttiği her çalgı aletinin sesinden söz eder. Ağaçlar 

aşılanırsa iyi meyve verir, dallarında kuşlar öter. Bunun yanı sıra orman sevgisini, onun güzelliklerini 

ve faydalarını da anlatır.  

“Orman yurdun öz evladı 

Ormansız yok dünya tadı 

Cümle işlerin kanadı 

Ormandaki varlığa bak.” (Şatıroğlu, 1974:177) 
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Ona göre, orman yurdun temelidir. Her dalında bir kuş sesi vardır. Çiçek açar, meyve yapar, birçok 

hastalığa siper olur. Ormansız dünyanın tadı yoktur.  

“Bahar gelir yaprak açar yaz olur.  

Aşka düşen ateş olur köz olur 

Kaval olur keman olur saz olur 

Türlü türlü sadâ verir ağaçlar” (Şatıroğlu, 1974: 152) 

Tabiatın bahar aylarındaki güzelliği, ağaçlar ve çiçekler vasıtasıyla anlatılır. Ahmet Özdemir, çiçekler 

için en güzel şiirleri Âşık Veysel’in söylediğini belirtir. Onun şiirlerinde çiçeksiz bir doğa betimlemesi 

yoktur. “Çiçek sevgisiyle insan sevgisi eşdeğerdir.” Âşık Veysel’de hayat ve tabiat “hayale sığmayan 

güzelliklerle doludur.” (Özdemir, 2010:168) 

2.4. Dağ 

Âşık Veysel, yeşil yapraklarla çevrilen, eteğinde koyun kuzu otlatılan dağlardan da söz eder. Sıra sıra 

dizilen yüce dağlar rüzgârla mektuplaşarak, birbirine naz ile bakar. Kâh başlarını duman kaplar, kâh yaz 

eder. Kış gelince beyaza bürünür, bahar gelince yağmurla yıkanır, cennet gibi görünürler. Şair 

gurbetteyken huzur bulduğu yeri, köyünü merak eder ve “Beşerek Dağı”na olan özlemini dile getirir, 

sorular sorar:  

“Arzusun çektiğim Beşerek Dağı 

Elvan elvan çiçeklerin açtı mı 

Çevre yanın güzellerin otağı  

Bizim eller yaylasına göçtü mü” (Şatıroğlu, 1974:171) 

Büyük ozan şiirlerinde bazı dağların ve yaylaların adlarını belirtir. Tecer Dağı’nın yüzünü gülün rengine 

benzetir. Her zaman gönlünün yaylası olduğunu belirtir. 

“Haber aldım gene başın dumanlı 

Dağılmış dumanın şöhreti şanlı 

Açmış menekşeler yeşil çemenli 

Her zaman gönlümün yaylası Tecer” (Şatiroğlu, 1974:172) 

Fikret Türkmen’e göre, dağ kültü toprağı çağrıştırır. (Türkmen, 1999: 177) Kutlu Özen, Âşık Veysel’in 

şiirlerinde zikrettiği, yani şairin yaşadığı bölgedeki dağlar hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. (Özen, 

1998: 39-45) 

Usta ozan bir yar için diyar diyar dolaştığını, yorulduğunu, ırmak olup çalkalandığını, bunaldığını, 

Çamlıbel’e yaslandığını belirtir: 

“Yıldızdağı Pir Sultan’ın yaylası 

Kılıç kalkan kırat bellerin süsü 

Kulağıma değdi Köroğlu sesi 

Dirildim de Çamlıbel’e yaslandım.” (Şatıroğlu, 1974:173) 

Âşık Veysel bahar mevsiminde dağların çeşitli renklere büründüğünü, yeşil yapraklarla döşendiğini, bir 

gelin gibi süslenip etrafa neşe saçtığını anlatır. Karlar eridikten ve duman çekildikten sonra çiçeklerin 

açtığını, çimenlerin büyüdüğünü belirtir. Hayalinin kafasında her zaman yaşadığını, başının oylum 

oylum meşe olduğunu gösteren satırlar, Veysel’in çocukken gördüğü bu tabiat güzellikleri, görme 

yetisini kaybettikten sonra aklında kalan bilgilerdir. 

Veysel’in şiirlerinde dağlar, büyüklüğüyle, çiçekleriyle, ağaçlarıyla, rüzgarı ve üzerinde yaşattığı 

hayvanlarıyla yer almaktadır. Dağlar, insana hayat veren, gönlünü coşturan mekanlardır. (Kaya, 2004: 

53) 

“Erimiş karları çekilmiş duman 

Açılmış çiçekler yürümüş çimen 

Hayâlini kafamda yaşar her zaman 

Başı oylum oylum meşeli dağlar” (Şatıroğlu, 1974:169) 

Türkiye’ye âşık olan Âşık Veysel, şiirlerinden Kızılırmak, Tecer, Çamlıbel, Beşerek Dağı, toprak, 

orman gibi tabii değerlerimize yer vermiştir. (Kaya, 2004: 76) 

XX. yüzyıl âşıkları içerisinde en çok sözü edilen, Âşık Veysel’dir. Türk halk şiirine ve türkülerine 

yaptığı katkılarıyla Veysel’in bu alanda önemli rolü vardır.  
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O, içinde bulunduğu toplumun sosyal olaylarını, doğal yaşamını, kültürel ilişkilerini şiirleriyle, 

türküleriyle dile getirmiştir.  

3. Sonuç 

Âşık Veysel XX. yüzyılın önemli âşıklarından biridir. Onun Ahmet Kutsi Tecer’le karşılaşması, 

hayatının dönüm noktasıdır ve bugünkü şöhretine kavuşmasında büyük öneme sahiptir. Yazdığı şiirler 

âşık edebiyatına önemli katkılar yapmıştır.  

Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan Veysel’in bu nazım şeklinde başarılı olduğu söylenebilir. Şiirlerinin dili 

sadedir ve herkes tarafından anlaşılmaktadır. 

Âşık Veysel şiirlerinde tabiat unsurlarının önemli yeri vardır. Şiirlerinde tabiat yoğun bir biçimde 

işlenmiştir. Bunun birkaç farklı sebebi vardır. Bunlardan biri, Türk kültüründe tabiat unsurlarının önemi 

ve bu önemin halk şiirine yansımasıdır. Âşık Veysel’in tabiat unsurlarını ele alışı geleneksel bir akışın 

parçası olarak görülebilir. Öte yandan usta ozan, kırsal kesimde doğmuş ve hayatının büyük bölümünü 

burada geçirmiştir. Yani köyde yaşayan sanatçının geçimi ve hayat düzeni, toprak, su, mevsimler gibi 

çevresel unsurlarla doğrudan ilişkilidir. Bu çevrenin sanatçının eserlerine yansıması gayet doğaldır. 

Bunların yanı sıra, tabiat unsurları birçok sanatçı gibi Âşık Veysel’in de duygularını harekete 

geçirmiştir. 

Âşık Veysel’e göre doğanın güzelliklerinden tat alabilmek için emek sarf etmek lazım. Onun 

şiirlerindeki doğa güzellikleri yedi yaşındaki gözlemlerine dayanmaktadır. Akan suyun şırıltısını, 

kuşların cıvıltısını, yani doğadaki güzellikleri “gönül” gözüyle görmekte ve bir tablo gibi işlemektedir. 

Bu tabloda tabiat tüm güzelliğiyle yer almaktadır. Doğa güzeldir onun şiirlerinde. Renk renk çiçekler, 

cıvıl cıvıl kuşlar, ağaçlar, çağlayan ırmaklar, tüm güzelliğiyle canlanmaktadır. 
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Öz 

Kamala Markandaya’nın 1954 yılında basılan ve kendisinin ilk romanı olma özelliğini taşıyan Nectar in a 

Sieve, başkarakter Rukmani’nin ait olduğunu hissettiği toprakları ve alışkın olduğu kırsal hayatı geri kazanmak 

için olan uğraşını ve bu süreçte yaşadığı çeşitli zorlukları anlatmaktadır. Rukmani ve ailesi yıllarca kendilerine 

ait topraklarda çalışmış, ancak kuraklık ve yoksulluk nedeni ile ait oldukları doğadan kopup farklı bir yola 

yönelip şehir hayatına geçmişlerdir. Anlaşıldığı üzere Nectar in a Sieve, doğa ve insanın yakın bir ilişki 

içerisinde olduklarını, insanların yaşanılan çevre sorunlarından etkilendiğini de ortaya koymaktadır. Bu kırılgan 

ilişki, yüzyıllardır insanlığın edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde de yerini almıştır. Doğal afetler, çevre 

sorunları ve insanların bu olaylardaki dolaylı veya dolaysız, bilinçli veyahut bilinçsiz etkisi edebi eserlerde 

yerini almış, edebi eleştiri alanında da yeni bir trend haline gelmiştir. Özellikle çevre sorunlarının daha belirgin 

hale geldiği 1960’lı yıllardan itibaren ekolojik araştırmalar ön plana çıkmıştır. Ekoeleştiri kavramını, 

editörlüğünü yaptığı Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat(2012) adlı kitapta ‘’…edebiyat ve kültür metinlerini 

çevreci bir bakış açısıyla yorumlayan ek akım…’’(9) olarak tanımlayan Serpil Oppermann, bozulan ekolojik 

dengelerin sosyal ve kültürel etkilerinin incelendiğini belirtmiştir. Bu çerçevede, Markandaya’nın bilinçli 

olarak doğayı karakterlerin yaşamının merkezine koyduğunu ve romanın sonunda da Rumani’nin ait olduğunu 

hissettiği topraklara dönmesinin sosyo-kültürel bakımdan incelenmesinin bu bağlamda uygun olacağı açıktır. 

Son olarak bu çalışma, Markandaya’nın Nectar in a Sieve adlı romanındaki başkarakterlerin doğa ile 

koparamadıkları inişli çıkışlı ilişkiyi ve hayatlarının farklı bölümlerinde karşılaştıkları zorlukları ekoeleştirel 

açıdan analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kamala Markandaya; ekoeleştiri; doğa; edebiyat 

 

Being Tied to Nature: An Ecocritical Analysis of Kamala Markandaya’s Nectar in a 

Sieve 

Abstract 

Kamala Markandaya’s Nectar in a Sieve that is being her first novel and published in 1954 narrates the 

Rukmani’s exertion to regain the land and the rural life that she feels belong to and the struggle in this process. 

The protagonist Rukmani and her family have been worked devotedly in their land, but when the drought, 

poverty, and starvation hit, they cut their ties to nature/land and they front to urban life. As it is understood, 

Nectar in a Sieve demonstrates the close relationship between nature and human as well as the human’s 

sensitive nature to face any ecological and environmental incidents. This so-called fragile relationship has been 

reflected in human creations that are literature, culture, and art. Natural disasters, environmental incidents, and 

the direct/indirect or conscious and unconscious connection take its place in literature and this has become the 

new trend while widening up its horizon in literary criticism. Especially, in the 1960’s the environmental 

disasters have become more obvious and taken the attention of certain environmentalists and writers. The term 

ecocriticism is stated by Serpil Oppermann in her edited Ecocriticism: Environment and Literature(2012) book 

as: ‘’the only movement that interprets the literary and cultural texts with an ecocritical eye…’’(p.9) while 

asserting the social and cultural effects of the alternating ecological balances. Within this scope, it is appropriate 

to claim that Markandaya consciously puts the nature into novels’ characters rather than background and also 

demonstrates Rukmani’s desire to turn to rural life that she feels belong to that can be analyzed in terms of 

socio-cultural aspects. Lastly, this study aims to analyze the protagonists’ ups and downs in their relationship 

towards nature and the struggles welding from starvation and the changing environment from rural to urban 

with an ecocritical eye. 

 

Keywords: Kamala Markandaya; ecocriticism; nature; literature 

 

1. Giriş 

Kamala Markandaya’nın 1954 yılında basılan ve kendisinin ilk romanı olma özelliğini taşıyan Nectar 

in a Sieve, sadece bulunduğu edebi çevrede değil daha geniş bir edebi çevrede yerini almıştır. Roman, 

başkarakter Rukmani’nin ait olduğunu hissettiği toprakları ve alışkın olduğu kırsal hayatı geri kazanmak 

için olan uğraşını ve yaşadığı zorlukları anlatmaktadır. Rukmani ve ailesi yıllarca kendilerine ait 
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topraklarda çalışmış, ancak kuraklık ve yoksulluk yüzünden ait oldukları doğadan kopup farklı bir yola 

sapmışlardır. Anlaşıldığı üzere Nectar in a Sieve, doğa ve insanın yakın bir ilişki içerisinde olduklarını, 

insanların yaşanılan çevre sorunlarından etkilendiğinin ortaya koymaktadır. Bu kırılgan ilişki, 

yüzyıllardır insanlığın edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde de yerini almıştır. Doğa, çeşitli 

eserlerde sadece mekân olarak değil karakterlerden biri olarak yer almaya da başlamıştır. Özellikle 

1960’lı yıllardan sonra ekoeleştirinin ortaya çıkmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmada da, 

Markandaya’nın Nectar in a Sieve adlı romanındaki başkarakterlerin doğa ile koparamadıkları inişli 

çıkışlı ilişkiyi ve hayatlarının farklı bölümlerinde karşılaştıkları zorlukları, uğraşlarını açlık ve 

kentsel/kırsal kavramlarını göz önünde bulundurarak ekoeleştirel açıdan analiz etmeyi amaçlamaktadır.  

2. Ekoeleştiri kavramı  

Ekoeleştiri kavramı ve edebi bir çalışma alanı olarak ekoeleştiri, ilk kez 1996 yılında editörlüğünü 

CheryIl Glottfelty ve Harold Fromm’un yaptığı The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary 

Ecology adlı eserde yer almıştır. Cheryll Glottfelty eserde ekoeleştiriyi edebiyat ve fiziksel çevrenin 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma şeklinde tanımlarken; Serpil Oppermann editörlüğünü yaptığı 

Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat(2012) adlı kitapta ‘’…edebiyat ve kültür metinlerini çevreci bir bakış 

açısıyla yorumlayan tek akım…’’(9) olarak tanımlamıştır ve bozulan ekolojik dengelerin sosyal ve 

kültürel etkilerinin incelenmesinin önünü açmıştır. Ekoeleştiri, edebiyat ve günümüzün çevresel krizleri 

bağdaştırmak ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzeri yaptığı çağrıyı ortaya koymaktadır. Aynı 

zamanda doğal olaylar ve afetlerden etkilenen insanoğlunu konu eden romanlar, çekilen acıları ve çeşitli 

sıkıntıları anlatarak insan ve doğa arasındaki koparılamayan bağı anlatır. Verimsiz topraklardan yeterli 

hasat alamayan köylülerin çektiği açlık ve sıkıntı da ekoeleştirinin üzerinde durduğu bir konudur. 

Anlaşıldığı üzere, ekoeleştiride merkezde insanla beraber doğa da vardır. Bazen tam merkezde 

başkarakter olarak yer alan doğa, bazen de merkezden uzak bir yan karakter olmuş ancak romandaki 

karakterleri derinden etkilemiştir. Nectar in a Sieve adlı romanda da doğa ile olan ilişkileri kopmak 

üzere olan başkarakterlerin yaşamlarında büyük ölçüde etkilenmiştir. Doğadan kopup kökleri ortada 

kalan karakterler yeni bir toprak aramak üzeri şehre göç etmişler ancak aynı bağlantıyı kent yaşamında 

kuramayıp aidiyet hissedememişlerdir. Anlaşıldığı üzere, doğa artık bir arka plan olmaktan çıkmış ve 

romanın ana konusuna dahil olmuştur.  

 ‘’Doğa, sana çalışması için eğittiğin vahşi bir hayvan gibidir.’’(Markandaya 43) diyen anlatıcı 

sonrasında da ailenin yaşadığı toprakların yağan çok miktarda yağmur yüzünden sele kapılmasını 

anlatır. Israrla yağan yağmura esir olan aile, gelecek süreçte hasat alamayacak ve aç kalacak bu da onları 

göçe iten en büyük etmen olacaktır. Doğanın ehlileştirilip işlenmesinin mümkün olduğunu anlatan 

anlatıcı aynı zamanda tahmin edilemeyen doğa olaylarını de anlatıp Rukmani’nin ailesinin ve doğanın 

ne derece kırılgan bir ilişki içerisinde olduğunu anlatır. Ekoeleştiride, süregelen bir gelenek olan doğal 

afet, felaket ve iklim değişikliği çalışmaları sadece yaşanan afeti veya iklim değişikliğinin yarattığı 

felaketleri değil insanların da bu doğal afetlerden nasıl etkilendiğini romanlar aracılığıyla inceler.  

3. Kentsel/kırsal yaşam 

Doğa ve etkilerinin konu edildiği Nectar adlı romanda, Hindistan’ın 1950’li yıllarda değişmekte olan 

kırsal yaşam konu edilmektedir. Okuma yazma bilen ve zengin bir aileden gelen Rukmani’nin yaşamı, 

fakir bir köylü olan Nathan ile evlenmesiyle değişime uğramıştır. Yaşamını ekip biçtiği topraklardan 

kazanan Nathan, doğa cömert olduğu sürece ailesine yeterli yiyeceği sağlamıştır. Bu bağlamda, kentsel 

ve kırsal kavramlarını romanı baz alarak irdelemek uygun olacaktır. 

İlk olarak, modern çevreciliğin kurucusu olarak düşünülen Rachel Carson ve çok ses getiren Sessiz 

Bahar(1962) kitabı, Amerika’nın ahenk içinde olan kırsal yaşamını anlatırken birden o ahengi bozan 

yıkımı anlatmaya başlar; insanın doğaya olan etkisini. İnsanların kullandığı pestisitlerin sadece 

istenmeyen haşareleri öldürmediğini, doğaya ve en sonunda insanlara zarar verdiğini biyolojik 

örneklerle anlatır. Yeni bir trend başlatan Carson, ekoeleştiriye yeni bir yön kazandırmış ve doğa-insan 

ilişkisinde yıkıcı insanın gerçeklerini ortaya koymuştur. Greg Gaard’ta Ekoeleştiri: Ekoloji ve Çevre 

Üzerine Kültürel Tartışmalar adlı kitabının ilk bölümünde modern çevreciliğin Carson ile başladığını 

savunur ve ahenk içinde olan mutlu kırsal yaşamın yerini nasıl yıkımlara bıraktığını anlatır. Bu yıkım 

sadece doğal afetlerden kaynaklanmadığını, doğadaki insanın etkisinden de kaynaklandığını anlatır. 

Varlığını insanın varlığına bağlı olmadan sürdüren doğaya karşın insanoğlu doğanın varlığına bağımlı 
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olarak gerçekleşen her doğal afetten etkilenmeye de açıktır. Uyum içinde yaşayamayan insanların 

anlatıldığı romanlarda, karakterlerin yaşadığı sıkıntı ve zorluktan konu edilmiştir. Nectar’da, ahenk 

içinde yaşadıkları kırsal yaşamda kıtlık, açlık ve kayıplarla karşılaşan Rukmani ve ailesi, tabakhanenin 

inşaa edilmesiyle başlayan yıkımın sonucu olarak açlıkla savaşmak için kente göç etmek zorunda 

kalmışlardır. 

Romanda, incelenmesi gereken üç adet mekan vardır; köy yaşamı, kentleşmeye başlayan kırsal yaşam 

ve Murugan’ın yaşadığı Rukmani ve eşinin göç ettiği kent yaşamı. Ancak, tarım yapılarak geçimini 

sağlayan ailelerin ahenkle yaşadığı, zaman zaman verimsiz hasatları olsa da hayatta kalmayı başardıkları 

kırsalda bir dönüşüm başlamış ve kırsal olma özelliğini kaybeden köy artık Rukmani ve ailesini 

besleyememiştir.  

Tabakhanenin köylerinde inşa edilmeye başlamasıyla kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş başlamıştır. 

Kırsal yaşam, tabakhane ve onun getirdikleriyle beraber dönüşüme uğramıştır. Bu değişim hem 

ekonomik, hem çevresel hem de sosyal açıdan gerçekleşmiştir. Özünde tarıma ve dayanışmaya dayalı 

olan köy hayatını kentleşme etkisi altına almıştır. Kunthi gibi köy sakinleri, tabakhanenin köylerine 

refah ve çalışma imkânı sağlayacağına inanmış ancak Rukmani buna karşı olarak pirincin ve çeşitli 

sebzelerin fiyatlarının yükselmesini, yeni binaların yapılmasını ve tarım ile uğraşanların bundan 

vazgeçip işçi olmalarının olumsuz sonuçlar doğuracağına inanmıştır. Hüseyin Ayaz, ekoeleştiri kavramı 

üzerine değerlendirmelerde bulunduğu ‘’Çevreci Eleştiri Üzerine Bir Değerlendirme’’ adlı makalesinde, 

doğaya verilen zararın zamanla dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamı tehdit etmeye başladığını ve bu kötü 

gidişi fark edebilen insanlarında buna dikkat çekme uğraşlarının olduğunu ifade eder. Çevreci romanlar 

ve buradaki karakterlerde buna bir örnektir. Rukmanide bu gidişatı fark edip direnmeye çalışan 

karakterlerden olmuştur. Rukmani de bu gidişatı fark ettiğini bu şekilde anlatmıştır: ‘’Bu tabakhane çok 

hızlı yayılıyordu. Büyüdü, gelişti ve dağıldı. Bir ay geçmiyordu ki bir köylülün toprağı tabakhane 

tarafından yutuluyor, yeni bir tabakhane binası dikiliyordu.’’ (Markandaya 51) Ancak, Rukmani 

direnememiş tabakhane kurulduktan sonra köylülerde etkili olan açlık ve kıtlığa yenik düşmüş 2 oğlunu 

kaybetmiş; tabakhanenin bekçileriyle girdiği arbedede de yaralanan oğlunu da kaybetmiştir. Kunthi’nin 

çocukları tabakhanede çalışmaya başlamasıyla Rukmani ve arasında şu konuşma geçer: ‘’Paramız her 

geçen gün daha az şey almamıza yetiyor. Eğer kentte yaşamak buysa, ben eski sakin köy hayatımıza 

dönmek isterim. Köy şu an çok kalabalık ve sesli, kaba genç adamlar sokaklarda cirit atıyor, hiçbir erkek 

paradan başka bir şey düşünmüyor.’’ (Markandaya 50) Arjun, Thambi, ve Raja iş sahibi olurlarken, bir 

yandan da ekonomik ve sosyal hayatın dinamiklerini bozan tabakhane yüzünden aile fertlerinden olmuş, 

aidiyet duyguları sarsılmış ve yıkımı yaşamışlardır. 

4. Açlık 

Açlık ve kıtlık kavramları çok etkili motifler olarak edebiyatta yer almaktadırlar. Hayatta kalmanın 

gereği olan beslenmek sadece bir zorunluluk olmamış ayrıca bir yaşama sebebi haline gelmiştir. 

İnsanoğlunun hayatta kalmak için zorunda oldukları bu eylemle beraber açlık ve kıtlığı yaşamakta çok 

önemli kavramlar haline gelmiştir. Kıyamet sonrasını anlatan, Cormac McCarthy’nin 2009’da 

yayınlanan Yol adlı romanı açlığın ne kadar güçlü bir olgu haline gelebileceğini açıkça anlatmaktadır. 

Hiçbir umudu kalmayan baba ve oğul, kül olmuş Amerika topraklarında uzun bir yolculuğa çıkarlar. Bu 

yolculukta en güçlü olgu da aç kalan insanların başvurdukları yok ve hayatta kalmak için verdikleri 

inanılmaz savaştır. Açlığın motif olarak kullanıldığı romanlardan olan Markandaya’nın Nectar in a 

Sieve romanı da açlığın güçlü sesini okurlara duyurmuş ve karakterlerin çektiği sıkıntı ve zorlukları 

anlatmıştır. 

Ekoeleştiride, ele alınan doğanın bir parçası olan işlenen topraklar, bu kez verimsizleşmiş veyahut doğal 

afetlere yenik düşmüş ve insanları besleyememiştir. Bu sebeple, ekoeleştirinin uygun görülüp 

uygulandığı bu makalede açlık kavramını işlemekte uygun olacaktır. Temel olarak romanda; Rukmani 

ve ailesinin kiraladıkları toprak onları besleyemediği, açlıkla sınandıkları ve en sonda toprakların 

ellerinden alınmasını anlatıyor. 

Daha önce hakim olmadığı bir ortama giren Rukmani, toprağı ekip biçmeyi ve elde ettiklerini satmayı 

evlendiğinde öğrenmiştir. Bu hayat biçimini benimseyen Rukmani, ait olduğunu hissettiği topraklar için 

sonuna kadar savaşmış, sürekli olarak bir sonraki ekim tarihini düşünmüş, elindeki kısıtlı parayı da 

tohum almak için ayırmak istemiştir. Ancak her geçen yıl ellerine geçen hasat ürünlerinin miktarı ya 
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selden ya da kuraklıktan azalmış kendilerini besleyememeye başlamıştır bunu da Rukmani şöyle 

anlatıyor: ‘’Besleyecek altı çocukla artık onlara yetecek sebze yetiştiremiyoruz.’’ (Markandaya 26) 

Ayrıca, köye kurulan tabakhaneyle beraber satın aldıkları ürünlerin fiyatları tabakhane çalışanları satın 

aldığı için artmış ve bir süre sonra ellerindeki kısıtlı paralarda yetersiz kalmıştır. Bu da açıklık 

yaşamalarına sebep olmuştur. Romanın başlarında başlayan bu açlık sonuna kadar karakterleri esir 

almıştır. 

Ek olarak, açlıkla beraber kızları Ira bedenini satarak para kazanmaya başlamış, evin erkek evlatları 

çalışmak için çeşitli işlere başlamıştır. Genç yaşında evlenen ancak çocuk doğuramadı gerekçesiyle aile 

evine bırakılan Ira, açlıkla savaşmak ve kardeşlerinin ölümlerini seyretmemek için bedenini tabakhane 

işçileri ve köylü erkeklere satmaya başlamıştır. Öğrendiğinde çok tepki veremeyen Rukmani, 

zorunluluklar içinde hayatta kalmak uğruna Ira’nın yaptığı işe ve sonrasında babasız olarak doğurduğu 

erkek çocuğuna da göz yummuştur. Ancak Rukmani için en trajik olan olaylardan diğeri de bakımsızlık 

ve açlıktan ölen çocuklar ve yaşlılar olmuştur. Çocukları gün geçtikçe çaresizliğe düşmüşlerdir. 

‘’Çocukların yüzü beyaza döndü; en küçük iki tanesi açlıktan ve hayal kırıklığından ağlamaya başladı.’’ 

(Markandaya 46) Köyün yaşlı kadını sokaklarda açlıktan ölürken kendi 2 küçük oğlu da bakımsızlıklar 

hayatlarını kaybetmişlerdir. Yıllar geçtikçe toprak daha da cimrileşmiş, Rukmani de toprağa küsmüş ve 

kaderine razı olmuştur. Tabakhaneden sonra hayatları büyük bir değişime uğrayan aile, parçalanmayla 

karşı karşıya kalmış ve dağılmıştır. 

Hırsızlık yaparken yakalanan Raja ve arkadaşları yakalandığında bekçiler tarafından hırpalanmış ve 

vurulmuştur. Eve gelen Raja bir süre sonra vefat etmiş ancak ailesi hırsızlık yaptığını evlerine gelen 

tabakhane işçilerinden öğrenmişlerdir. ‘’Raja öleli üç gün olmuştu ki tabakhaneden işçiler evimize 

geldi.’’ (Markandaya 94) Rukmani ailesini birer birer kaybetmiş, elinde kalanları da kurtarmak ve 

hayatta kalmak için kente oğlunun yanına göç etmişlerdir. Kentte, eşini de sokaklarda açlık ve 

hastalıktan kaybeden Rukmani, kent yaşamına uyum sağlayamamış, yıkımları devam etmiştir. Ira ve 

torunu Selvamla buluşan Rukmani, ait olduğunu hissettiği topraklara dönme arzu ile hayatına devam 

etmektedir ta ki kırsala dönene kadar.  

5. Sonuç 

Doğal afetler, çevre sorunları ve insanların bu olaylardaki dolaylı veya dolaysız etki edebi eserlerde 

yerini almış, edebi eleştiri alanında da yeni bir trend haline gelmiştir. Çevre sorunlarının daha belirgin 

ve açık hale geldiği 1960’lı yıllardan itibaren çevre merkezli araştırmalar ön plana çıkmıştır. 

Markandaya’nın da romanında, karakterler ait oldukları toprağa kırılgan bir bağ ile bağlıdırlar. Rukmani 

ve ailesi hasatın azalması ile birlikte sıkıntılar çekmeye başlamıştır. Sel ve kuraklığın vurduğu ve 

kiraladıkları toprakları artık onları besleyemediğinde sorunlar başlamıştır. Ekoeleştiri, doğa ve edebiyatı 

bağdaştıran bir trend olarak ortaya çıkmış ve artık doğanın eserde sadece mekan olarak var olmadığını 

ortaya koymuştur. Kentsel yaşamla yüzleşen Rukmani ve Nathan köylerinde uyum içinde yaşadıkları 

kırsal yaşamı her zaman aramışlardır. Köy hayatı ve değişen kırsal yaşamla beraber ailedeki yıkımlar 

başlamış, kente göç etmeninde çare olmadığını Rukmani, eşi Koli sokaklarında öldüğünde anlamıştır. 

Açlık, edebiyattaki en güçlü motiflerden biri olmakla beraber romanlarda çok etkili bir tema olmuştur. 

Nectar in a Sieve’de de açlıkla sınanan başkarakterlerin fiziki görüntüleri değişmiş, ekip biçtikleri 

toprakları kaybetmişler, ölümü tatmışlar ve yıkımı yaşamışlardır. Açlığın karşı gelinemez etkisi 

Rukmani’nin hayatını değiştirmiş bu açlığa da sadece toprakların bereketsizliği ya da doğal afetler değil 

köyde değişen ekonomik ve sosyal dinamiklerde sebep olmuştur. Son olarak,  kentte eşini de sokaklarda 

(açlık ve hastalıktan) kaybeden Rukmani, kent yaşamına uyum sağlayamamış, yıkımları devam etmiştir. 

Ira ve torunu Selvamla buluşan Rukmani, ait olduğunu hissettiği topraklara dönme arzu ile hayatına 

devam etmektedir bu da bize 1950’li yılları Hindistan’ın kırsal yaşamında değişime uğrayan insanların 

yaşadıkları yıkımları açıkça göstermektedir. 
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Öz 

Hikâye kitapları çocukların hayatında vazgeçilmezdir ve çocukların dil gelişimini, değerler eğitimini ve benlik 

algısını desteklemektedirler. Bu kapsamda geleneksel hikâye ve masalların yanı sıra günümüz değerlerini daha 

çok ön plana çıkaracak yeni masallara ihtiyaç duyulmaktadır. Doç. Dr. Necdet Neydim tarafından kaleme 

alınmış Durucuk cuk cuk adlı kitap bir karşı masal olarak 2019 yılında yayınlanmıştır. Masalın ana karakteri 

Duru isminde bir kızdır. Fikirlerini savunan, hayallerinin peşinden giden güçlü bir karakterdir. Ona dikte 

edilenleri kabul etmeyip, fikirlerinin arkasından gidip padişahın oğlunu kurtaran güçlü bir kızdır. Neydim 

eserinde güçlü bir kız çocuğu karakteri yaratarak masallardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir masal 

yazmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı; karşı masal; masal; toplumsal cinsiyet.  

 

 

Abstract 

Storybooks are indispensable in children's lives and support children in language development, values 

education and self-perception. In this context, besides traditional stories and tales, there is a need for new tales 

that will highlight today’s values. The book called Durucuk cuk cuk by Assoc. Prof. Necdet Neydim was 

published in 2019 as a counter-tale. The main character of the tale is a girl named Duru. She is a strong 

character, who defends her ideas and follows her dreams. She doesn’t accept what is dictated to her, goes after 

her ideas and saves the sultan's son. By creating a strong girl character Necdet Neydim wrote a fairy tale against 

the gender inequality.  

 

Keywords: Children's literature; counter-tale; fairy tale; gender. 

 

1. Giriş 

Okul öncesi çocuklar için hazırlanmış her türlü yayınlar çocukların gelişiminde büyük önem arz 

etmektedir. Edebi yayınlar, çocukların hayal gücü, dünya algıları ve muhakeme yetenekleri gibi 

faaliyetlerini geliştirmekte yardımcı olurlar. Edebiyat, çocuk eğitiminde önemli bir yer almaktadır. 

Ahlaki değerler, toplum içinde genel davranış için rol modeli görevi görürler. Edebi ürünler çocuğun 

hayal dünyasını geliştirirken ona yeni örnekler de sunabilir. Yani edebiyat bir çocuğun dil gelişimine, 

hayal gelişimine ve ahlak gelişimine katkıda bulunur. Eserler çocuklara aynı zamanda kültürel değerleri, 

dünya görüşleri ve ideolojileri de aktarmaktadırlar. 

Edebiyatın bir diğer görevi ise çocukların okuma alışkanlıklarının sağlanmasıdır. Çocuklar ne kadar çok 

edebi eserler ile tanışırsa ileriki yaşlarda da o kadar çok okumaktan keyif alacaklardır. Bununla birlikte 

bu eserlerden daha çok faydalanmaya başlayacaklardır. Bu bağlamda çocukların erken yaş döneminde 

edebi eserler ile tanışması önemlidir. Günümüzde erken yaş grubu için birçok yayın yapılmaktadır ve 

seçim olanağı hayli geniştir. 

Edebi eser olarak klasik masallara baktığımızda kadınların ve erkeklerin rolleri keskin bir şekilde 

biçilmiştir. Kadınlar edilgen, kurtarıcısını bekleyen ve prensi ile evlenmeyi hayal eden karakterlerdir. 

Dış dünya ile fazla bağlantılı olmayan hatta dış dünyaya çıkmaktan korkan kişiliklerdir. Erkekler ise 

silahlı, maceraperest, özgür ve etkin olan karakterlerdir. Masalların içinde iyi-kötü ve güzel-çirkin 

öğeleri işlenmektedir. İyiler aynı zamanda güzel olurlar, kötüler ise çirkin. Masalın sonunda iyiler 

kazanır ve kötüler kaybeder. Bu kazancın sonunda kadınlar prensleri ile mutlu bir hayat sürerler. Bu 

basmakalıp öğeler birçok klasik masalın içinde yer almaktadır. 

Masallar nesilden nesile aktarılan hikâyelerdir. Böylece masallarda verilmek istenen mesajlar ve bu 

karakter gelişimleri de nesiller boyunca aktarılıp, toplumun genel anlayışı haline gelir. Ancak yaşam 

şartları ve beklentiler bir değişim sürecine uğramıştır. Günümüz kadın ve erkekleri daha eşit bir dünyada 
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yaşamaktadırlar. Kadınlar sadece evinde ocak başında değildirler. Aksine ekonomiye katkı sağlayan ve 

yön veren bireyler olarak toplumun bir parçası haline gelmişlerdir. Ancak masallarda ve romanlarda 

edilgen kadın karakterleri hala çok yaygındır ve bu anlayış aktarılmaya devam etmektedir. Aynı şekilde 

masallar çocuklar için bir rol model olacağından dolayı verilmek istenen mesajlarda çok değerlidir. 

Masalların, çocukların gelişimini kısıtlayacak, kişiliklerini etkileyecek öğelerden arındırılması 

gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet oluşumun gelişiminde her iki cinsiyete eşit fırsat verilmelidir. 

Nesiller boyunca aktarılan basmakalıp önyargılardan kaçınılması gerekmektedir. 

2. Çocuk edebiyatı ve Türkiye’deki çocuk edebiyatının gelişimi 

Çocuk Edebiyatını çocuklar için yazılmış eserler ve çocukların ana karakter olarak seçilmiş eserler 

olarak tanımlamak mümkündür. Roman, masal, fabl, şiir, öykü gibi farklı edebi türleri çocuk 

edebiyatında yer alır. Bu edebi türler okuyucularını kendi yazı akışlarının içinde yetiştirmeyi ayrıca 

onlara bilgi, mutluluk, okuma hazzı, heyecan ve mutluluk vermeyi amaçlamaktadırlar. Çocuk edebiyatı, 

çocukların gelişimleri gözetilerek hazırlanmış edebi türlerdir. Sever’e göre çocuk edebiyatının genel bir 

tanımı şöyledir, “…dil gelişimlerine ve anlama düzeylerine uygun, gereksinimlerini de önceleyen bir 

yaklaşımla, çocuklara yaşam ve insan gerçekliğini sanatsal nitelikli dilsel ve görsel iletilerle sunan, 

onların duygu ve düşünce dünyalarında etkilenimler uyandıran yapıtların genel adıdır…” (Sever, 2000, 

S. 41). 

Türkiye’de 19.yy. ikinci yarısına kadar çocuk edebiyatına yönelik çalışmalar bulmak pek mümkün 

değildir. Tanzimat dönemi ile beraber batılı eğitim anlayışına yakınlaşma sürecinde çocuğa bakış açısı 

değişir ve çeviri çocuk edebiyatı yaygınlaşmaya başlar. Dünya klasikleri olarak nitelendirdiğimiz birçok 

roman o dönemde dilimize çevrilmiştir. Avrupa’nın Aydınlanma döneminde yazılmış olan bu romanlar 

yeni toplum için gerekli yetişkinleri yetiştirmeyi amaçladığından dolayı idealize bir çocuk kavramı 

çizmiştir. Bundan dolayı bu çalışmalar ahlakçı, didaktik ve buyurgandır (Neydim, 2020a). 1923’te ilan 

edilen Cumhuriyet döneminde de bu anlayış devam ettirilmiştir. Cumhuriyet’in ilk başlarında durağan 

bir sürece giren çocuk edebiyatı kısa bir zaman sonra hareketlenmeye başlar. Büyükler için yazan birçok 

yazarımız çocuklar için de yazmaya başlar. Bunların arasında Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Tevfik 

Fikret’te bulunmaktadır. 1980 sonrası Türkiye’de çocuk edebiyatı bir değişime uğramıştır. Tüketim 

toplumu ile beraber çocuklarında bir tüketici olduğunun keşfi bu değişime katkı sağlamıştır.  Çocuk 

edebiyatı eserleri hem biçim hem de içerik yönünden değişmiştir. Günümüzde eserler daha özgün 

içeriklere sahipler ve toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya ve çağın gereksinimlerine yönelikler. 

Yaş gruplarına uygun birçok özgün yerli ve çeviri çocuk edebiyatı bulmak mümkündür. Ebeveynlerin 

bilinçlenmesi ile bebeklik döneminden itibaren çocuklar kitaplar ile tanışmaya başlamıştır.   

3. Cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet 

Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığı anlatmaktadır. Kadın ve erkek arasında herhangi 

bir eşitsizliği değil sadece biyolojik farkı tanımlar. Toplumsal cinsiyet ise içinde yaşanan toplum 

tarafından erkek ve kadın hakkındaki görüşleri, inançları, beklentileri ve rolleri kapsamaktadır. 

Çocukların cinsiyet kimliğinin oluşumuna baktığımızda okul öncesi çocuklar için aile tutumları, 

toplumsal değerler gibi çocuk kitaplarının da büyük önem taşıdığını görmekteyiz. Geleneksel cinsiyet 

rolleri ilk önce aile içindeki bireyleri rol model alarak daha sonra toplum içerisindeki kişileri 

gözlemleyerek şekil almaktadır.  

Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyete göre daha farklı gelişir. Toplumsal cinsiyetin gelişiminde 

bireylerin içinde bulundukları toplum ve kendi psikolojik gelişimi etkili olmaktadır. Toplumun kadın ve 

erkeklere yükledikleri farklı vasıflar vardır. Bu vasıflar toplumsal cinsiyet rolleri olarak adlandırılabilir. 

Toplumsal cinsiyetin gelişiminde kalıplaşmış ön yargılara maruz kalmak çocukların ırkçı, bencil, 

cinsiyet ayrımcılığı yapan birey olarak yetişmesine yol açabilir (Kaynak & Aktaş, 2017). 

Toplumsal cinsiyet rollerinin gelişimi farklı kuramlar ile açıklamak mümkündür. Bu yönde geliştirilen 

ilk kuramlardan bir tanesi Freud’un psiko-analitik kuramıdır. Freud’e göre çocuklar 4-6 yaş arasında 

fallik dönemlerinde kendilerini aynı cinsteki ebeveynleri ile özdeşleştirirler ve karşı cinsteki 

ebeveynlerine ilgi duymaya başlarlar. Oedipal çatışmanın sonucunda çocuklar cinsel kimliklerini 

oluştururlar. Aynı cinsteki ebeveynleri ile özdeşimleri sonucunda çocuklar cinsiyetlerine özgü davranış 

ve tutum sergiler. 



227 

 

Bir diğer kuram ise Bandura’nın sosyal öğrenme kuramıdır. Bandura’ya göre çocuklar ilk önce kendi 

cinslerindeki ebeveynlerini daha sonra yakın çevrelerindeki yetişkin kadın ve erkekleri rol model alarak 

onların davranışlarını kopyalar. Bu kurama göre eğer bireyler toplumun beklentilerine göre 

davranırlarsa ödüllendirilir, davranmazlarsa cezalandırılır. 

Üçüncü kuram bilişsel gelişim kuramıdır. Bu kuram toplumsal cinsiyet gelişiminin biyolojik güdüler ya 

da toplumsal koşullanma yerine çocuğun bilişsel süreci ile açıklar. Cinsiyete özgü tutum ve davranışlar 

çocukların zihinsel örgütlenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Çocukların zihinsel gelişimine 

paralel olarak 3-7 yaş arasında kalıcı cinsiyet kategorilerinin bulunduğunu ve içinde yaşadığı toplumun 

belirli cinsiyet kalıplarının olduğunu fark eder. 

Sosyal cinsiyet şema kuramı, sosyal öğrenme ve bilişsel gelişim kuramının farklı özelliklerini birleştiren 

bir kuramdır. Toplum içerisinde kadın ve erkeklere tanımlanmış özellikler mevcuttur. Çocuklar bu 

özellikleri algılamaya ve kendi bilişsel şemaları içerisinde kodlamaya hazırdırlar. Bu hazır bulunuşluluk 

sayesinde cinsiyetleri ayırt edebilirler. Çocuklar kadın ve erkek arasındaki farklılıkların farkına varır ve 

kendi cinsiyetini bilir. İlk başlarda daha ilkel olan bu cinsiyet şeması toplumsal müdahale ile 

şekillenmeye başlar ve kalıp yargılar oluşabilir. 

Bir çocuğun içinde yaşadığı toplum onu kalıplaşmış kadın ve erkek davranış biçimleri ile şekillendirir. 

Çocuğun hayatında ki var olan her şey bu tür imgeler içermektedir. Örneğin, giysiler, çizgi filmler, 

oyuncaklar, kitaplar, ders kitapları gibi (Gümüşoğlu, 2008). Toplumsal çevrenin etkisi cinsiyet 

kavramının oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yetiştikleri çevre dâhilinde kendi düşünce 

yapılarını, kültürel etkileri ve onları toplumun bir bireyi haline getiren daha birçok unsuru 

benimsemektedirler. Toplumun bir parçası olabilmek için yaşadıkları toplumun kurallarını, değerlerini, 

davranış biçimlerini ve benzeri birçok unsurları içselleştirip, benimserler. Benzer içselleştirme cinsiyet 

grupları içinde geçerlidir. Bir çocuğun doğumundan itibaren toplum olarak ve toplumun bir parçası 

olarak çocuğun ailesi onu belirlenmiş ve toplum olarak kabul görmüş cinsiyet kalıpların içine 

sokmaktadır. Kız çocukların pembe, erkek çocukların ise mavi giydirilmesi en bariz örneklerden bir 

tanesidir. Ya da kız çocuklarına bebek veya mutfak malzemeleri gibi oyuncaklar alınırken, erkek 

çocuklarına daha çok araba ve tamir çantası gibi oyuncaklar alınması da iyi bir örnek olarak 

gösterilebilir. Günlük hayatımıza ve yaşadığımız çevreye baktığımızda buna benzer nice örnekler 

sıralamak mümkündür. Oysa oyuncakların cinsiyeti yoktur. Aynısı renkler içinde geçerlidir ama toplum 

olarak eski nesillerden bu yana kabul ettiğimiz değerler insanları cinsiyetçi davranmaya yöneltmektedir. 

Oysa cinsiyet gözetmeksizin her bir birey yemek yapabilmelidir çünkü beslenme en doğal 

ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Toplum içinde ki bu genellemeyi, gelenekleri devam ettirme eğilimi ve 

yeniliklere açık olamama olarak değerlendirmek mümkündür (Gürşimşek ve Günay, 2005). 

4. “Durucuk cuk cuk” eserinin incelenmesi 

“Durucuk cuk cuk” Necdet Neydim tarafından 2019 yılında kaleme alınmıştır. Gergedan Yayınları 

tarafından ilk baskı Eylül 2019 yılında yapılmıştır. Kitabın hedef kitlesi 5+ çocuklar olarak belirtilmiştir. 

İçerisinde renkli resimler bulunmakta ve okul öncesi çocuklara uygun bir dil ile yazılmıştır. Toplam 44 

sayfadan oluşmaktadır. Arka kapakta “Padişah oğullarını kurtaran güçlü kızlar masalları okunsun artık, 

bu masallarla büyüsün çocuklarımız” cümlesi dikkat çekmektedir. Ayrıca kitabın iç sayfasında bu 

hikâyenin bir karşı masal olduğu yazmaktadır. Hikâye Durunun annesinin ona seslenmesi ile 

başlamaktadır. Duru evlerinin önünde oynamaktadır ve annesi ona seslenir. Akşam olduğunu ve eve 

gelmesini ister. Duru oyunun bitmediğini ve gelmek istemediğini söyler. Annesi ısrar edince Duru 

gözlerini kısar, yüzü kıp kırmızı olur ve ciyaklamaya başlar. Annesi vazgeçer. Duru o sırada önünde 

duran bir şişeye tekme atar ve bir cin ile karşılaşır. Cin onu götürmek ister ama Duru karşı çıkar yine 

gözlerini kısarak ciyaklar. Bu sayede Durucuk cine kendini istediği yere götürttürür. Birlikte padişahın 

sarayına giderler. Padişah Durunun saraya girmesinin yasak olduğunu söyler ve muhafızlarına onu 

zindana atmalarını emreder. Fakat Duru yine ciyaklayarak muhafızlardan kurtulur ve padişah istediği 

gibi oynayabileceğini söyler. Sarayda dolaşırken Duru savaşçı kıyafetleri bulur ve onları giyer. 

Durucuk’u gören kadın sultan bu kıyafetlerin erkeler için olduğunu ve çıkarması gerektiğini söyler. 

Fakat Durucuk ejderhalara karşı savaşacağını dile getirir. Padişahın oğlunun ejderha tarafından 

kaçırıldığını öğrenir ve ciyaklayarak cini oraya gitmek için ikna eder. Cin Anka kuşuna dönüşür ve 

birlikte Kaf dağına uçarlar. Ejderha Durucuk ile dalga geçer ancak Durucuk ejderhayı yenmeyi başarır 
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ve şehzadeyi saraya geri götürür. Durucuk evine geri döner ve artık özgür bir kuş olan Anka kuşu ile 

vedalaşır. Annesine çiçek getiren Durucuk arkadaşı ile oynamak için evine girer.  

Hikâyede Duru, annesi ve kadın sultan olmak üzere üç tane kadın karakter bulunmaktadır. Cin/Anka 

kuşu, padişah, yedi başlı ejderha ve şehzade olmak üzere dört tane erkek karakter bulunmaktadır. 

Padişahın muhafızları sadece gölge olarak çizilmişlerdir ve herhangi bir sayı verilmemiştir. Bu 

karakterlerden sadece sultana kadın sultan denmiştir. Cin ya da ejderhanın cinsiyetini belirleyen bir sıfat 

verilmemiştir. Ancak ejderha Durucuk kız olduğu için ona cevap vermek istememesi ve her iki 

karakterin çizimlerinden dolayı erkek oldukları varsayılabilir.  

Karakterlerin kıyafetleri incelendiğinde Durucuğun annesi ve kadın sultanın elbise ile çizildiği 

görülmektedir. Annesi bir mutfak önlüğü sultan ise bir pelerin ve taç takmaktadır. Durucuk ise ilk önce 

uzun bir tunik ve altında çorap/tayt, daha sonra ise bulduğu savaşçı kıyafetleri ile çizilmiştir. Savaşçı 

kıyafetleri şalvar tipi bir pantolon, uzun kollu bir gömlek ve pelerinden oluşmaktadır. Ayrıca kılıç, kask, 

kemer ve kolluklar takmıştır.  Anne karakterinin elbise rengi yeşil, mutfak önlüğü ise kırmızı seçilmiştir. 

Sultanın elbisesi beyaz pelerini ise mordur. Durucuğun ilk kıyafeti yeşil ve çorapları kırmızı siyah çizgili 

iken savaşçı kıyafeti mavi ve kahverengidir. Erkek karakterlerin kıyafetleri incelendiğinde padişahın bir 

kaftan giydiğini, şehzadenin ise Durucuğun kıyafetine benzer bir şalvar pantolon ve gömlek giydiğini 

ayrıca kemer taktığı dikkat çekmektedir. Padişahın kaftanı mor ve mavi renktedir. Şehzadenin şalvarı 

yeşil gömleği ise mavi renktir. Cinin üstünde kahverengi bir tişört vardır. Ejderha ise sarı, turuncu ve 

yeşil renkte çizilmiştir. Resimlerin renk analizlerine baktığımızda kalıplaşmış renk kullanımlarının 

dışına çıkıldığını görmekteyiz. Örneğin padişahın kaftanı mor ya da Durucuğun mavi renk giydiği 

resimler mevcuttur. Ayrıca diğer kadın karakterlerde beyaz veya yeşil gibi cinsiyeti ön plana çıkarmayan 

nötr renkler seçilmiştir. Durucuğun pantolon giymesi onu diğer kadın karakterlerden ayırmaktadır. Her 

karakterin ayakkabıları aynı renkte ve şekilde çizilmiştir. Cinsiyete göre bir farklılık yapılmamıştır. 

Giysiler ve renkleri açısından değerlendirdiğimizde Durucuk cuk cuk masal çizimlerinde kalıplaşmış 

eril ve dişil ayrımından farklıklar olduğu söylenebilir. Erkek ve kadınlar ile bağdaştırılmış renk ve 

giysiler karşı cinsten karakterlerde kullanılmıştır. 

Çizimlerde tüm kadın karakterlerin saçları uzun erkek karakterlerin ise saçları kısa çizilmiştir. Ayrıca 

padişahın sakalı vardır. Bir diğer dikkat çeken nokta ise kadın karakterlere kirpik çizilmiş olmasıdır. 

Her sayfada kirpikleri olmasa da çoğu çizimleri kirpiklidir. Durucuk haricinde diğer kadınların 

çizimlerinde göğüs öğeleri de çizilmiştir. Sakal, kirpik ya da göğüs öğelerinin çizimi erkek ve kadın 

cinsiyet rolünün en belirgin göstergelerindendir. Durucuk cuk cuk masal çizimlerinde bu öğeler 

kullanılmıştır. 

Klasik masallara baktığımızda fiziksel güç erkeklere verilmektedir. Erkekler dünyayı keşfeden, cesur 

ve maceracı karakterlerdir. Bu masaldaki erkek karakterleri incelediğimizde farklı bir durum ile 

karşılaşmaktayız. Cin karakteri ilk önce Durucuğu yakalamak ister ancak Durucuğun direnmesi 

sonucunda onun isteklerine boyun eğmek durumunda kalır. Anka kuşu olduktan sonra yine aynı durum 

yaşanır ancak masalın sonunda Anka kuşu özgürleşir ve Durucuk ile arkadaş olarak kalırlar. Bir diğer 

erkek karakter padişahtır. Padişah aynı zamanda bir babadır. Masallarda baba karakterleri genelde 

otoriter gösterilir. Ancak bu masalda padişah çaresiz bir şekilde kayıp oğlu için ağlamaktadır. İlk önce 

Durucuğa karşı çıkmak ister ama onun isteklerini yine de kabul eder. Şehzade ejderha tarafından esir 

tutulmaktadır. Durucuk onu bulduğunda mağaranın içinde ağlamaktadır. Bu masalda erkek 

karakterlerden her ikisinin de ağladığı görülmektedir. Kendileri cesur ve maceraperest değil tam tersi 

yardıma muhtaç haldedir. Duygularını gösterebilen ve otoriter olmayan karakterlerdir. 

Kadın karakterlere baktığımızda klasik masallarda gördüğümüz ve onların tam zıttı olan bir karakter 

görmekteyiz. Durucuğun annesi onu eve çağıran ama Durucuğun isteklerini yine de kabul eden bir 

kadındır. Çizimleri ve evin içerisinde olması onu klasik masallardaki kadın karakterlerine 

benzetmektedir. Edilgen, itaatkâr, duygusal ve eve bağlı kadın figürleri klasik masallarda yaygın 

karakterlerdir. Kadın Sultan içinde aynı durum geçerlidir. Metin içerisinde cinsiyetini belirten 

adlandırma yapılmış tek karakterdir. Onun da çizimleri klasik kadın figürleri ile örtüşmektedir. Ancak 

Durucuk karakteri klasik kadın algısını yansıtmamaktadır. Annesinin onu eve çağırmasını reddetmesi 

ilk başkaldırmasıdır. Masallardaki “kadının yeri evidir” kalıbına karşı çıkarak yeni bir hikâye 

yazmaktadır. İtaatkâr ve edilgen kadın karakteri yerine etken ve maceraperest bir karakteri 
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yansıtmaktadır. Korkusuz, istediğini bilen, kendi ayakları üstünde duran, güçlü ve dış dünyaya açılmak 

isteyen bir kız çocuğudur Durucuk. Bu sayede diğer kadın karakterlerin tam zıttıdır. Hatta masalda geçen 

diğer erkek karakterlerinde tam zıttıdır. Klasik masallarda kullanılan cinsiyet kimliğini belirleme 

unsurları bu masalda farklı kullanılmıştır. Masalın edilgen kadın karakterleri Durucuğun karakterini 

daha çok ön plana çıkarmaktadır. Diğer kadın karakterler öyle olmasalar bile Durucuk karakteri 

okuyuculara kız çocukların başarılı ve özgüvenli olabileceklerini göstermektedir. Diğer taraftan 

okuyuculara erkeklerin duygusal olabilecekleri gösterilmektedir. Duygusal olma ve cesur olma iki zıt 

davranıştır. Kadınlar için duygusal olmak, erkekler için cesur olmak cinsiyet kimliliğini belirlemede 

kullanılır. Ancak bu masalda bu durum tam tersine çevrilmiştir ve nesilden nesile aktarılan kalıplaşmış 

mesajların döngüsü kırılmıştır.  

Durucuk cuk cuk toplumda var olan kalıp yargıları barındırmayan bir masal örneğidir. Yargıları yıkacak 

ve yeni inanışlara temel olacak bir biçimde yazılmıştır.  

5. Sonuç 

Nesiller boyunca aktarılan masallar bireyleri hem eğlendirme hem eğitmeyi amaçlamıştır. Masalların 

içindeki kahramanlar ile çocuklar kendilerini özdeşleştirebilir ve hayal dünyalarında birçok macera 

yaşayabilirler. Klasik masallar, iyilerin zaferi, kötülerin yenilgileri gibi bilinçaltının eğitiminde önemli 

rol oynamıştır (Neydim, 2000b). Durucuk cuk cuk klasik, alışagelmiş masalların aksine karşıt bir masal 

örneğidir. Bu masalı karşıt yapan içerisindeki karakterlerdir. Klasik masallara göre bu masalda cesur bir 

kız çocuğu ana karakterdir ve kötülere karşı savaşır ve kazanıp şehzadeyi kurtarır. Bu masal kalıplaşmış 

cinsiyet rollerini alt üst eden ve çocuklara kendilerini bulmada özgürlük tanıyan bir eserdir. Aynı 

zamanda karşı cinsiyete saygı duymayı da öğretmektedir. Cinsiyetler arasında fırsat eşitliğini sağlayıp, 

ön yargıları kaldırmaktadır. 

Okura iletilen mesaj açıktır. Necdet Neydim yaratıcılığını kullanarak yerleşmiş kalıpları ve karakterleri 

değiştirip okuyucuların kendilerine ve kalıplara eleştirel bir gözle bakmasını sağlamaktadır. Okuyucular 

bir iç hesaplaşma yaşayıp, bilinçlendirilmektedir.  

Cinsiyetçi kalıpları yıkarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunan eserler maalesef sayı olarak 

azdır. Bundan dolayı bu eser gibi önyargılardan arınmış bir etki yaratacak eserlerin çoğalması toplumsal 

cinsiyet eşitliliğin farkındalığı için temennidir. Eser sadece çocuklara eşit bir gelişim fırsatı sunmaz aynı 

zamanda ebeveynlerin daha eleştirel olmasına imkân tanımaktadır. Farklı masalların olması 

ebeveynlerinde kendi ön yargılarının farkına varıp daha seçici olmalarına imkân tanımaktadır. Aslında 

masalları çocuklardan uzak tutmamıza gerek yok sadece çocuklara doğru masalları vermemiz gereklidir. 

Onlara eşit fırsat tanıyan ve gelişimlerini kısıtlamayan masallar.  

Okul öncesi çocukların cinsiyetçi tipleştirmelerden arınmış hikâye ve masal dinlemeleri onların 

yetiştirilmesin de oldukça önemlidir. Eğer çocuklar cinsiyetçi bir çevrede yetişiyorlarsa arındırılmış 

hikâyeler onlara rol model olabilirler ve çocuklara toplumsal cinsiyet inanışlarını tekrar gözden geçirme 

fırsatı verilmiş olur. Daha eşit toplumsal cinsiyet tutumlarının oluşması yetiştirilen yeni nesiller 

sayesinde olacaktır. Çocukların potansiyel gelişimini ve büyümesini kalıplaşmış cinsiyet tipleştirmeleri 

ile sınırlandırmamak aksine onlara fırsat eşitliği sunarak sağlıklı gelişimlerine olanak sağlamak gerekir. 

Kız çocuklarını pasifleştirip onları aciz karakterlere büründürüp erkek çocuklarına ise sürekli cesur, 

korkusuz ve hislerini dışa vurmayan karakter olmaları için ağır bir yük altına sokulmaları doğru değildir.  

Günümüzde çocuklara yönelik birçok eser bulunmaktadır ve her geçen gün yenileri eklenmektedir. 

Okurların seçme olanağı artmakla beraber seçiciliğinin de artması gerekmektedir. Çocukların, zihinsel 

ve duygusal gelişimlerini doğru destekleyecek kitaplar ile karşılaşması önemlidir. Bundan dolayı 

yetişkinlerin de bilinçlendirilmesi önemlidir ancak bu doğrultuda yetişkinler çocuklara doğru rehberlik 

edebilirler. Çocuklara okutulacak veya okunacak kitapların titizlikle seçilmesi önemlidir. 
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Lexical-Semantic Features of Medical Terms of Cardiovascular System in Azerbaijani and 

Arabic  
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Abstract 

Medicine is anatomically divided into many systems and apparatus. One of them is the cardiovascular system. In 

the cardiovascular (circulatory) system, the main organs are heart and blood vessels. The main organ in the 

cardiovascular system is heart. The main function of the heart, which acts as an engine in our body, is to pump 

blood. Vessels carry blood to organs and provide blood circulation throughout the body. The vessels are divided 

into arteries, vein, capillaries and lymph. The human circulatory system occurs in two ways: pulmonary blood 

circulation and the systematic blood circulation. The lexical and semantic system of Azerbaijani and Arabic, in 

particular, the terminology of these systems is very rich. The development of international trade and social relations 

also contributes to the development of interlinguistic relations. As a result of such interaction of languages, there is 

a need for words to borrow from another language. During the Middle Ages, most of the loanwords in the 

Azerbaijani were borrowed from Arabic. Medical terms can also be included into loanwords. Innovations in the 

medical world and the development of international healthcare, as well as pandemics and diseases worldwide, 

increase the need for medical translation. Although there is a great need for medical translation, translation in this 

field is not an easy task. The report provides information about the cardiovascular system, and comparative study 

of the meaning of several medical terms in this system in Azerbaijani and Arabic. Perfect knowledge of medical 

terms, finding their equivalent in both languages provides an opportunity to come to successful scientific results 

during translation process. Excellent translation work in the field of cardiology and angiology can be achieved by 

studying lexical-semantic features of medical terms of cardiovascular system in Azerbaijani and Arabic. 

 

Keywords: Heart; vein; blood; lymph; spleen; pulse; medical terminology; the Azerbaijani language; the Arabic 

language.  

 

Azerbaycan ve Arap Dillerinde Kardiyovasküler (Dolaşım) Sistemi Tıbbi Terimlerinin 

Sözcüksel-Anlamsal Özellikleri 

 Öz 

Tıp bilimi anatomik olarak birçok sisteme ve vasıtaya ayrılmıştır. Bunlardan biri kardiyovasküler sistemdir. 

Kardiyovasküler (dolaşım) sistemde ana organ kalptir. Vücudumuzda motor görevi yapan kalbin başlıca işlevi kan 

pompalamaktır. Damarlar ise kanı organlara taşır ve tüm vücutta kan dolaşımını sağlar. Damarlar atardamarlar, 

toplardamarlar, kılcal damarlar ve lenf damarları olarak ayrılırlar. İnsanda dolaşım sistemi küçük kan dolaşımı ve 

büyük kan dolaşımı olarak iki şekilde gerçekleşir. Azerbaycan ve Arapçanın sözcüksel ve anlamsal sistemi, özellikle 

bu sistemlerin terminolojisi çok zengindir. Uluslararası ticaret ve sosyal ilişkilerin gelişimi de diller arası ilişkilerin 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Dillerin bu şekilde etkileşiminin bir sonucu olarak, başka bir dilden ödünç 

alınan kelimelere ihtiyaç vardır. Orta Çağ boyunca, Azerbaycancadaki yabancı kelimelerin çoğu Arapçadan ödünç 

alınmıştır. Tıbbi terimler de yabancı kelimelere dahil edilebilir. Tıp dünyasında yenilikler ve uluslararası sağlık 

gelişiminin yanı sıra dünya çapında salgınlar ve hastalıklar, tıbbi çeviri ihtiyacını artırmaktadır. Tıbbi çeviri için 

büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen, bu alanda çeviri kolay bir iş değildir. Sunum, kardiyovasküler sistem hakkında 

bilgi ve bu sistemde yer alan çeşitli tıbbi terimlerin anlamlarının Azerbaycan ve Arapça olarak karşılaştırmalı olarak 

incelenmesini sağlar. Tıbbi terimlerin mükemmel bilgisi, her iki dilde eşdeğerlerini bulmak, çeviri sırasında başarılı 

bilimsel sonuçlara ulaşma fırsatı sunar. Azerbaycanca ve Arapçada kardiyovasküler sistemin tıbbi terimlerinin 

sözcüksel ve semantik özelliklerini inceleyerek kardiyoloji ve anjiyoloji alanında mükemmel bir çeviri çalışması 

elde edilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Kalp (yürek); damar; kan; lenf; dalak; nabız; tıbbi terminoloji; Azerbaycan dili; Arap dili. 

 

1. Introduction 

The history of medical science and medicine is taken from the day of the creation of human society. In the 

prehistoric time, people used various herbs to treat various diseases. The primary source of this knowledge, 

which comes to the present day from that period, derived from here. Azerbaijani, Arab as well as Islamic 

scientists who have ancient history left deep traces in the history of world medicine. 

mailto:kubra.valiyeva@yahoo.com
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Avesta, a religious book of fire worshipers, provides information about the ancient medicine of Azerbaijan. 

In Azerbaijan, medicine appeared under the name of Turkish folk remedies and is still used today. Along 

with medical scientists, the medical views played an important role in the development of Azerbaijani 

medicine in the works of Mahammad Fuzuli, Nizami Ganjavi, Imadeddin Nasimi, Abul Ula Ganjavi, Falaki 

Shirvani, Qatran Tabrizi and other thinkers and writers. The medical views of these poets contributed to the 

development of Azerbaijani medicine. The medical terms, they used, attract attention today too.  The epos 

"Kitabi-Dada Gorgud", the oldest written monument of Azerbaijani folk literature (XI-XII centuries), also 

contains a part of treatment with mountain flowers and breast milk. It shows once again that Azerbaijani 

Oghuz Turks were acquainted with medical knowledge thousands of years ago. However the development 

of Azerbaijani medicine and pharmacology dates back to the Middle Ages. This period was influenced by 

Arabic culture and science. 

Arab physicians translated many books on medicine from Greek and Latin into Arabic. In the 7th century, 

pharmacology was a field of medicine that was strongly developed by Arabs. Many medicine names of plant 

and animal origin were first introduced into the world medical science by Arabs. The first pharmacy and 

pharmacopoeia were created by Arabs. The first pharmacy was established in Baghdad in 754 by Caliph Al-

Mansur. The work of pharmacy later spread from the Arabs to European countries. The Arabic 

Pharmacopoeia (Garabadin) has been translated into many languages and is widely used in Europe, as well 

as in Azerbaijan. 1,400 of the 2,600 medicines discovered by the Arabs were of plant origin. 

In the X-XIV centuries, the Islamic world was the main part of world culture. During this period, Islamic 

medicine emerged and became widespread. The value that the Prophet Muhammad has on medicine is a 

collection of hadiths that contain his valuable advice, known as the “Prophet's Medicine.” Imam Ja'far al-

Sadiq's book, “Sadig’s medicine”, is based on Islamic medicine, which deals with medicine and health. 

Islamic medicine was also based on the theories of the Greek scientist Hippocrates and the ancient Roman 

scientist Galen. Furthermore, the science of the Eastern countries was used. 

Medical figures of the East, prominent representatives of medical science (Haris bin Kalada, Abu Bakr 

Zakariya Ar-Razi, Ibn Nafis, az-Zahravi, Ibn Baytar, Ibn Sina, Ismail Jurjani), their successors, Azerbaijani 

doctors and scientists (Abu Mansur Muwaffaq al- Haravi, Omar Osman oglu, Abulhasan Bahmanyar 

Marzban oglu, Muhammad Bargushadi, Muhammad Yusif Shirvani, Mahmud Ibn Ilyas) and others were 

well acquainted with the science and culture of ancient Greece and wrote valuable books on medical science. 

From the sayings, it is clear that the primary sources of modern medical science fall into the share of Eastern 

countries. 

Terms emerge as forms of expression of scientific concepts in language as a result of the development of 

science and technology. The terminology system of both Azerbaijani and Arabic languages is rich in terms. 

An example of this is medical terms, which are a branch of terminology. The history of medical terminology 

is directly equal to the history of medical science. Medical terminology is a branch of terminology that 

includes medical terms. Medical terminology is wide and complex field.  

As is well known, medical terms are of Latin, Greek and Arabic origin. Along with the Arabic-Persian 

words in the general lexicon of the Azerbaijani language, the national medical terms of ancient Turkic origin 

also retain their function. Medical words equivalent to terms of Latin and Greek origin are rich in both 

languages. In this system, national medical terms also have important scientific significance. As it is known, 

medicine consists of scientific systems and equipments. And each of these areas has its own medical terms. 

One of them is medical terms related to the cardiovascular system. 

Compared to Arabic, there are a lot of loan words in the Azerbaijani dictionary. Examples include medical 

terms derived from Latin and Arabic in the field of medical terminology. It is scientifically important and 

interesting to determine and study the etymology and semantics of the terms of the cardiovascular system 

in the Azerbaijani and Arabic languages, both anatomically and linguistically. 
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2. Cardiovascular System and Medical Terms Related to This System.  

The cardiovascular system consists of the heart, blood and lymphatic vessels. The main function of the 

cardiovascular system is to act as a fluid carrier to provide the body with important materials for metabolism. 

This system carries blood and lymph, nutrients, hormones, enzymes, etc. by transporting biologically active 

substances, gases and metabolic products it also creates a connection between all organs and systems of the 

body removing excess substances from the same path. 

The cardiovascular system is divided into vascular and lymphatic systems. The main central organ of both 

systems is the heart, and the peripheral organs are various vessels. The vascular system is made up of the 

heart and blood vessels. There are two types of vascular system: open vascular system and closed vascular 

system. 

The movement of blood in the body is called blood circulation. The vascular system functions in the body 

in the form of pulmonary and systematic blood circulation. The pulmonary blood circulation operates 

between heart and lungs. During the pulmonary blood circulation, the blood consisting of carbon dioxide is 

delivered to the lungs and, after being enriched with oxygen, returns to the left atrium of the heart through 

the pulmonary veins. Then the blood enters the aorta, the systematic blood circulation.  The explanation of 

the pulmonary blood circulation is connected with the name of Ibn Nafis (1210-1288), a famous Arab 

scientist and physician who lived in the late 13th century. After describing the pulmonary blood circulation 

in this way the scientist noted that the soul was formed.  

The function of the systematic circulation is to deliver oxygen-rich blood to all the tissues of the body and 

to return it to the heart by collecting venous blood. Once the body and tissues are supplied with blood, the 

blood passes from the capillaries to the veins, and the carbon dioxide-enriched venous blood enters the right 

auricle of the heart and then the right ventricle. Both cycles begin in the ventricle and end in the auricle. 

The lymphatic system is a system that is part of the cardiovascular system but performs different functions 

from the vascular system. Within the lymphatic system, a fluid called lymph flows not in a circular form, 

but in one direction - from the periphery to the center. Therefore, this system is also called lymph flow. 

Lymph fluid flows continuously to all parts of the body except brain. The lymphatic system performs 

important functions in the body such as lymphopoiesis (lymphatic formation), transport, protection, etc. The 

lymphatic system is a system consisting of lymphatic vessels, lymphatic channels and lymphatic organs 

(thymus, spleen, lymph nodes). 

A part of the medical terminology consists of terms related to the cardiovascular system. Examples of 

cardiovascular medical terms include: 

In Azerbaijani: ürək-damar sistemi (cardiovascular system), ürək (heart), ürək kisəsi (pericardium), ürək 

əzələsi (heart muscle), qulaqcıq (auricle), mədəcik (ventricle), aorta (aorta), damar (vein), arteriya (artery), 

kapillyar (capillary), qan (blood), eritrosit (erythrocyte), sistola (systole), diastola (diastole), qan dövranı 

(blood circulation), kiçik qan dövranı (pulmonary blood circulation), böyük qan dövranı (systematic blood 

circulation), nəbz (pulse), qan təzyiqi (blood pressure), hipertoniya (hypertension), hipotoniya 

(hypotension), taxikardiya (tachycardia), elektrokardioqrafiya (electrocardiography),  ürək çatışmazlığı 

(heart failure), infarkt (heart attack), anemiya (anemia), şok (shock), varikoz (varicose veins) etc. 

Limfa sistemi (lymphatic system), limfa (lymph), leykosit (leukocytes), limfa vəziləri (lymph glands), limfa 

düyünü (lymph nodes), timus vəzi (thymus gland), badamcıqlar (tonsils), dalaq (spleen), toraksik kanal 

(thoracic duct), leykoz (leukemia), limfa ödemi (lymph edema), limfajit (lymphadenitis ) etc..  

In Arabic: ِرّي، جهز القلب و األوعية الدموية، قَْلٌب، التامور، عضل القلب، أذين، بَُطْين، أْبَهر، ِعْرٌق )ِوَعاء(، ِشْريَان، َوِريد، ِوَعاء َشعْ  

اِ ْرتِفاع  دَم،  كريات الدم الحمراء، اْنِقبَاٌض، انبساط، الدورة الدموية،  الدورة الدموية الصغرى، الدورة الدموية الكبرى، نبض، ضغط الدم، 

َصدْمَ  الدم،  فقر  اِْحِتَشاٌء،  القَلِب،  فََشُل  القَْلِب،  َكْهَرِبيَّة  تَْخِطيُط  القَْلِب،  عُ  تََسرَّ الدم،  ضغط  انخفاض  الدم،  و  ضغط  َوِريِديَّة  دََواِلّي  ُخثَاٌر،  ةٌ، 

                                                                                                                                                                           .  غيرهم
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ْعتَِريَّة(، اَْللَّْوَزتَْين، ِطَحاٌل، القناة الصَّدريَّة، سرطان   ْعتَِريَِّة )الزَّ   الِجَهازاللمفي، لَْمٌف، كريات الدم البيضاء، ُغدَدُ اللمفية، ُعْقدَة لمفية، ُغدَّةُ الصَّ

 الدم )اللوكيميا(، َوذََمةٌ ِلْمِفيَّةٌ، التهاب األوعية اللمفية و غيرهم.                                                                                                          

3. Lexical-semantic Features of Medical Terms Related to the Cardiovascular System in Azerbaijani 

and Arabic Languages 

By researching the lexical and semantic features of medical terms of the cardiovascular system in the 

Azerbaijani and Arabic languages, it is possible to achieve some scientific innovation in this area. Let's look 

through some of the medical terms of the cardiovascular system in comparative form: 

Heart (lat. Cardia). The heart is not only the central organ of the cardiovascular system, but also the main 

organ that drives the blood. It is a flattened cone-shaped muscular organ that draws venous blood from the 

body and pumps arterial blood throughout the body. The heart is divided into four chambers. The upper part 

contains the right and left auricle, and the lower part contains the right and left ventricles. The right and left 

parts are separated by a wall. The structure of the heart consists of 3 membranes: endocardium, muscle 

membrane - myocardium, outer (serous) membrane - epicardium. The work of the heart is the rhythmic 

pumping of the heart in a certain sequence. The heart muscle is a self-functioning muscle without 

dependence on any organ. The contraction of the heart muscle is called systole, and the act of relaxation 

called diastole. A single contraction and relaxing from contraction of the heart muscle is called a heartbeat. 

This is a cycle. The heart cycle repeats 70-80 times a minute. The cardiac cycle changes with age. The work 

of the heart is regulated by the astraying and sympathetic nerves.  

Turkologist I.Z. Eyyuboglu points out that the word heart comes from the stem yür (to walk, move) and 

notes that “the pronunciation of the stem yür in the form of yör, the verbs yürümək//yörümək (to walk) are 

the result of dialectical changes. In Turkish, the word is used in the forms yür-e-g/yüreg/yürek. In Turkish, 

ö/ü and ü/ö vowel changes are a common process.” (Etymological dictionary, 1988, p. 399). 

The simple structured noun has the following meanings in the explanatory dictionary (Explanatory 

dictionary of the Azerbaijani language. Volume IV, 2006: pp. 428-429): 

1. Central circulatory system in humans in the form of a muscular sac located on the left side of the thoracic 

cavity; heart. Ürəyin döyünməsi (Heartbeat). Ürək xəstəliyi (Heart disease). // Place on the side of the chest 

arm above that body. Ürəyini tutmaq (put the hand on one’s heart). – Bibixanım əlini ürəyinin üstünə qoydu. 

(B.Bayramov). (Bibikhanum put her hand on her heart. (B.Bayramov)). 

2. That organ like a figurative word, a symbol of a person's feeling, excitement, and impression. Adamın 

ürəyi sevinir. (The man's heart rejoices.) Ürəyini həyəcanlandırmaq. (Excite the heart.) Ürəyim sakit deyil. 

- [Sultan bəy:] (My heart is not calm. - [Sultan bey:]) Yaxşı, yaxşı, naz eləmə, bilirəm ki, ürəyində sevinirsən. 

(Ü.Hacıbəyov). (Well, well, don't flirt, I know you are happy in your heart. (U. Hajibeyov).) // When this 

organ is used in the sense of love, affection, attachment, the word "soul" is mainly used. 

3. From heart - as he wishes, as he desires; by heart - without fear, without hesitation, with enthusiasm, etc. 

is also used in adverbial meanings. 

In the lexicon of the Azerbaijani language, fixed word combinations related to the morpheme of the heart 

are also used. For example; – ürək bağlamaq – to be bond with somebody at heart; ürək eləmək – to have a 

heart, courage to do something, encourage, inspire; ürək sındırmaq – to break one’s heart, to hurt; ürəyi 

açılmaq – to feel in a good mood; ürəyi bulanmaq – disgust; ürəyi getmək – pass out; ürəyi götürməmək – 

not to be able to accept; ürəyi şişmək – fed up; ürəyində yer eləmək  - not to forget; ürəyi yumşalmaq–calm 

down; ürəyinə yatmaq – to like; ürəyi sıxılmaq -  to feel bored, depressed etc.  

The Arabic equivalent of the word is the medical term  ٌقَْلب. In Arabic sources, the simple structured noun 

(Al-Mujam-ul-Wasit, 2004,  p. 779;  Manzur, p. 3713;  Mas'ud, 1992, p. 643;  Omar, 2008, p. 1848) is 

analyzed as follows: 
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)شر(عضو عضلّي في الجانب األيسر من الصدر يندفع  - ٣مركز، وسط: "قْلب المدينة".  - ٢مصدر قَلََب.  - ١القَْلُب ]مفرد[:  أَْقلٌُب َو قُلُوٌب. 

 The singular               "َرُجٌل قَْلٌب": َخالص النََّسب.  ٦العقل.    - ٥الفؤاد.    –٤الحركة الدّمويّة.  منه الدُم ألى أطراف الجسم و هو أهّم اعضاء  

form of the word is  ُالقَْلب, and the plural form is – َو قُلُوبٌ     means –قَلَبَ  in two forms. 1. The infinitive form أَْقلُبٌ  

to turn, create. 2. in the sense of "center". "قْلب المدينة" - the heart (center) of the city. 3. (Anat.) The muscular 

organ on the left side of the chest, which pumps blood to the whole body and is the most important organ 

that moves blood. 4. in the sense of soul. 5. in the sense of mind. 6. in the sense of authenticity, nobility. 

 .a person of noble origin - "َرُجٌل قَْلبٌ "

وُح األِميُن َعلَى قَْلبَِك" )القرآن الكريم، سورة الشعراء    Allah                                                    (.194  -193اآلية     -َو قَْولُهُ تَعالى: "َنَزَل ِبِه الرُّ

says (interpretation of the meaning): “It was sent down to your heart by Ruhulamin (Jabrail)” (Surah ash-

Shu'ara, 193-194). 

ى لَْحَمةَ القَْلِب ُكلََّها، َشْحَمَها َو ِحَجابَها: قَْلبًا َو فَُؤا : َوَرأَْيُت بَْعَض العََرِب يَُسمَّ دًا، قَاَل: َولَْم أَرهُْم يَْفِرقُوَن َبْينَُهما؛ قال: وال أُْنِكُر أَْن  قَاَل األَْزَهِرىُّ

-Al                                           يَُكوَن القَْلُب ِهَى العَلَقَةُ السَّْوداُء فى َجْوفِِه.                                                                     

Azhari: “I have seen some Arabs call the flesh, the fat, the covering, and every part of the heart like "heart 

and soul. And I saw that they did not make a distinction between heart and soul. I do not deny that there is 

a black clot in the cavity of the heart.”  

Vessels (lat. vas). Vessels are tubes of varying width and thickness that carry blood throughout the body. 

Being a peripheral organ of the cardiovascular system, the main function of vessels is to deliver blood to 

different parts of the body. Blood vessels are divided into three parts: arteries, veins and capillaries. All the 

vessels that come out of the heart are called arteries; the vessels that come into the heart are called veins, 

hairlike vessels in the end of the arteries, at the beginning of the veins and inside the tissues of the whole 

body are called capillaries. Capillaries create a connection between arterial and venous vessels. The largest 

artery is the aorta, the artery that pumps blood to all parts of the body on its own. “The word tamar/damar 

is derived from the Turkish verb tam- // dam-tammak “damlamaq” (to drop). Starting from ancient Turkish, 

it was developed in the variants of tamar // tamir // tamur ”( Etymological dictionary, 1988, p. 72; 

Etymological dictionary of the Turkish language, 1999, p.105).  

The simple noun has the following meanings (Explanatory dictionary of the Azerbaijani language. Volume 

I, 2006, pp. 526-527): 

1. In the body of living beings: a tubular organ in which blood or lymph circulates. Qan damarları.(Blood 

vessels) Damarları şişmək. (Swelling of the veins.) Alnının damarları görünür. (The veins of his forehead 

are visible.) Vascular system - all the blood vessels in the body of a living thing. The vascular system is the 

tubular system through which fluid and tissue (blood or lymph) flow. (K.Balakishiyev). 

2. The origin of the spring, the beginning. Dağ ətəyində bir çeşmə vardır, özü arannda da olsa, damarı 

dağdan gəlir. (S.Rəhimov) (There is a spring at the foot of the mountain, and its vein comes from the 

mountain, even if it is behind it. (S. Rahimov)) and so on. 

As examples of phraseological word combinations related to vein are: damarını tutmaq – to learn someone’s 

character, tender part or thoughts; damarına düşmək – to like, to approve; damarını tapmaq – to learn 

someone’s character, tender part or thoughts; damarları qurumaq – to freeze from fear, to be terrified; şah 

damar – a vessel that carries blood to the heart, the base, center, soul, etc. 

The Arabic equivalent of the word is the medical term ِعْرق and  ٌِوَعاء. The simple structured word in Arabic 

sources (Al-Mujamul-Wasit, 2004, p. 622, p. 1070; Al-Firuzabadi, 2008, p. 1766; Al-Yasui, p. 500, p. 908; 

Manzur, p. 2904; Mas'ud, 1992, p. 547, p. 867; Omar, 2008, p. 1488, p. 2469) is analyzed as follows: 

–                                     ْرق: ينزع إلى أصل كريم".أصل كّل شيئ "فالن طيّب العِ  ١ِعْرق ]مفرد[: ج أعراق و ُعُروق و عراق:    

The word consists of three forms: singular form:  ِعْرق and plural forms 1 .عراق و ُعُروق و عراق. The root of 

the word  ُالِعْرق means “the root of everything.” “Someone with a good background; to have a noble ancestry”.  

وريد أو شريان، مجرى الدَّم في الجسد "نفرت  ُعُروق يده". ما دام فيه ِعْرق ينبُض: ما دام حيَّا.  -  ٢                                                   
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2. Arteries and veins, blood flow in the body, "the veins of the hand are drawn." As long as the pulse beats: 

he is alive. 

األبيض  - ٣ القوازّي/  "الِعْرق  المشترك  الجغرافّي  التّوزيع  أو  الجنسيَّة  أو  التَّاريخ  على  بناء  يُصنَّفُون  الناس  من  ساللة  انتماء - جنس،  له 

                                                                                                                                                                           ".ِعْرقيّ 

3. In the sense of nationality. A dynasty of people classified according to history, nationality and a common 

geographical distribution. For example, "Caucasian race / white race - has an ethnic affiliation." 

قِعرْ  a vein, synonymous with the word - ِوَعاءٌ  : 

 ]مفرد[: ج أْوِعَية و جج أَواعٍ، الجذر: وعي.١-  وعاء: ظرف أو إناء »يُوَعي« فيه الشيء، أي يجمع ويحفظ . ٢-  إناء ذو َسعة ُمعينة يُستعمل  

 The                                     لكيل الّسوائل والمواد الجافّة.                                                                                             

root of the word is وعي, singular form is  ٌِوَعاء, plural form– أْوِعَية and  ٍأَواع.   

 .an envelope or container in which something is "conscious", that is, collected and protected - "يوعى " :وعاء .1

 .2          .                     ِوَعاء: الوعاء الدََّموّي: )شر( قناة أنبوبيَّة مرنة كالّشريان أو الَوريد أو األْنبوب الّشعرّي والذي يدور الدّم من خالله  - ٢

In the sense of veins. Blood vessel: (Anat.) a flexible tube through which arterial, venous, and capillary 

blood circulates.  

موّية و اللمفاوّية.   علم األوعية: علم يدرس األوعية الدّ  .Blood vessels – األوِعَيةُ الدََّمِويَّة: العروق الدموية.    – Angiology: The 

field of science that studies lymph and blood vessels.      

Pulse (lat. sphygmos). “Pulse is the reflection of heart stress, especially left ventricular systole, on the 

relevant arteries. During the contraction of the left ventricle of the heart, the blood expelled into the aorta 

spreads to the local arteries and creates a rhythmic wave in their walls, which is called a pulse” (Mammadov, 

2012, p. 226).  

The pulse is usually taken on the outer edge of the surface of the wrist, along the height of the thumb, over 

the spindle artery. The pulse is felt by gently touching the palm surface of the fingertips to the indicated 

area.  

Normally, the heart rate is 60-80 beats per minute. Depending on a person's age, sex, health, and 

psychological condition, the number of heartbeats may vary. Tachycardia is called excessive heart rate, and 

bradycardia is called low heart rate. 

Blood pressure is understood as the pressure exerted by the heart on the inside of the surrounding vascular 

wall. This is the force of contraction and relaxing (systole-diastole) of the heart muscle. It depends on the 

volume of blood pumped (the degree of blood vessel filling) and the tone of the vessel wall. There are two 

types of pressure: arterial and venous. The difference between arterial and venous (systolic and diastolic) 

(the difference between maximum and minimum pressure) is called pulse pressure. High blood pressure 

(systolic) is called hypertension; low blood pressure (diastolic) is called hypotension. 

Pulse is a medical term of Arabic origin. There are two meanings of the simple name in the explanatory 

dictionary (Explanatory dictionary of the Azerbaijani language. III volume, 2006, p. 471): 

1. Rhythmic beating of the walls of arteries (usually it is felt in the upper part of the wrist) as a result of the 

activity of the heart. Bir naxoşun üstə həkim gətirəndə həkim əvvəl yapışır naxoşun nəbzindən. 

(C.Məmmədquluzadə). (When a doctor comes to a patient, the doctor first takes the patient's pulse. (J. 

Mammadguluzadeh).) // The place where the vibration is felt on the wrist. Nəbzini yoxlamaq. - Check one’s 

pulse. 2. fig. Rhythm, tempo of something (event, life, etc.). Deyirlər ki, gələcək ancaq zamanın nəbzini düz 

tutanların, bu günü yaxşı anlayanlarındır. (M.İbrahimov). (It is said that the future belongs only to those 

who keep the pulse of time and understand the present well. (M.Ibrahimov).) 

Simple structured nown is analysied as following in Arabic sources (Al-Mujamul-Wasit, 2004, p. 923; Al-

Firuzabadi, 2008, p. 1574; Al-Yasui, p. 786; Manzur, p. 4325; Omar, 2008, pp. 2158-2159):  

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/12/76
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/12/76
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/12/76
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/12/76
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/12/76
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َك و َضرب.                                                                          Singular                َنْبض ]مفرد[: ج أنباض، مصدر َنْبٌض: تََحرَّ

form of the word is َنْبض and plural form is أنباض. The infinitive form  ٌَنْبض – means to act, to beat.  

ة او مرض.    ح ركة القلِب و العروِق في الحيوان. و تكون سريعة او بطيئة متساوية او حالة الجسد من صحَّ                                  The 

movement of the heart in animals and humans. A calm and fast pulse is equal to the state of health and 

disease of the body. 

بها على حالة الجسم من صّحٍة.      يُستدلُّ  القلب،  انقباضات  الّشرايين من   The health of the body depends on the– ضرباُت 

arterial beats generated by the dilation of the heart.  

;its beats are counted -   و أْحَصى دفعاته "َنْبضة سريعةٌ/ بطيئة  –َجسُّ الَنْبِض –  Pulse beat,– “fast / slow pulse”; تواتُر َنَبضات    

  .repetition of heart beats–   القْلب"

فؤادٌ َنبٌَض َو َنبٌِض: َشهم ٌ ذَِكّي.  – courageous (brave); الَنْبَضة: الدفعة الواحدة من الَنْبض  – A heartbeat is called a “nabdatun”.  

الذي يجسُّهُ الطبيب من الجسم ليعرف حالة َنْبض القلب.    الَمْنبِض ج َمنَابِض )طب(: المحلّ   –[ Manbid]: The place where the doctor 

touches the body to know the condition of the heartbeat; 

الِمْنبَُض ]مفرد[: ج َمنابُِض: اسم آلة من َنبض.–[ Minbad [: A device tomeasure the pulse;  

يقال: نبض القلُب    – is called: the pulse of the heart (heatbeat);  و نبض الِعْرق –the pulse of the vessels (beat);  :يقال

 .the pulse of a swelling (beat): shine with a slight glow, and so on – َنبَض البرق: لََمَع لمعًا َخِفيًّا

Lymph (lat. lympha).  The lymphatic system is a system that collects residual fluid between tissues and 

cells and returns it to the bloodstream. It performs phagocytosis by destroying strange materials in the body 

and neutralizes harmful substances in the blood. Lymphatic fluid, which means "spring water", is a clear 

yellowish, colorless, sticky liquid. Because it is physiologically similar to venous blood, lymph is commonly 

referred to as "colorless venous blood." The composition of lymph fluid (lymphoplasm) consists of the 

liquid part - from plasma and lymph elements - leukocytes, lymphocytes, monocytes, and other cells. 

Leukocytes are cells that destroy microorganisms that enter the body through phagocytosis. Middle-aged 

people have up to 1.5 liters of lymph fluid. Up to 50 liters of lymph flow from the lymphatic vessels per 

day. There are types of lymph such as blood lymph, tissue lymph, and vascular lymph. 

Lymph (lympha) means pure water in Latin. The term is transliterated into Azerbaijani and Arabic. 

“Lymphatic [lat.] - belonging to the lymph. Lymphatic system. Lymph node. “Lymphocytes [lat. lympha - 

clean water and wool. kytos - cell] physiol. - One of the types of white blood cells in the body of humans 

and vertebrates” (Explanatory dictionary of the Azerbaijani language. Volume III, 2006, p. 264). 

"اللَّْمُف: )حي( مائٌع ال لوَن لَه، يكتنف األنسجةَ و يجري في المجاري والقنوات اللَّمفاوّية، ثمَّ يذهب إلى الدَّم عن طريق القناة  الصَّدريَّة، و هو 

البيض."                             الدَّم  خاليا  من  كثير  من  و  الدَّم،  بالزما  تُْشبه  تتخثَّر  مادَّة  به  سائل  من                                                                                    يتألَّف 

– “Lymph: (Biol.) is a colorless fluid that surrounds the tissues and flows into the lymphatic cavities and 

channels. It then enters the bloodstream through the thoracic channel (thoracic lymph flow). It is made up 

of blood-plasma-like, clotting fluid and many white blood cells” (Omar, 2008, p. 2037). 

Spleen (lat. lien). Being one of the most important organs of the lymphatic system, it is the largest of the 

blood-forming organs. The organ, rich in blood, measures 12 x 4 x 2 cm and weighs 150-200 grams. It is a 

dark red, soft organ similar to beans and coffee beans. Lymphocytes form in the spleen. The spleen also 

regulates blood pressure.   

 “The word spleen is derived from the verb talmaq / dalmaq (to be buried, to sink, to enter). The spleen is 

physiologically located near the abdomen, on the left side of the stomach, so it has the meanings of the thing 

inside, in deep, below. The word has taken the forms tal-a-ak // talak // dalak. The suffix k at the end of a 

word is a suffix denoting space, indicating an object” (Etymological dictionary, 1988, p. 71).   
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 “A part of the body on the left side of the abdomen that prepares blood clots and performs other complex 

tasks related to this process. Dalağı sancmaq – to doubt, fear. İndi belə, Əsgər Saçıyla bərk bənd olduğu 

vaxt yenə də dalağı ancaq Sübhanverdizadə tərəfindən sancırdı. (S.Rəhimov) (Even now, when Asgar was 

tied tightly by his hair, he still was in doubt with Subhanverdizadeh. (S. Rahimov))” (Explanatory dictionary 

of the Azerbaijani language. Volume I, 2006, p. 520). 

The Arabic equivalent of the word is the medical term ِطَحال. The simple structured noun is analyzed in 

Arabic sources as following (Manzur, p. 2644; Mas'ud, 1992, p. 519; Omar, 2008, 1389): 

حاُل]مفرد[، الجمع: ُطُحل و أَْطِحلَة و طحاالت. الجذر: ُطْحٌل. طحال: )شر(  عضو كبير في الجسد يقع بين المعدة و الحجاب الحاجز في   الّطِ

    يسار البطن، أسود اللون. وظيفته تتعلّق بتكوين الدم، و إتالف القديم من ُكَرياته.                                                                                                

The singular form of the word is  ُحال  The root of the .ُطُحل و أَْطِحلَة و طحاالت–and plural consists of 3 forms ,الّطِ

word  ٌُطْحل– means bed, bottom. Spleen: (Anat.) A large black organ in the body located between the 

diaphragm and the stomach on the left side of the abdomen. Its task is to create blood and destroy old blood 

clots. 

حال بااللتهاب.  .Spleen enlargement, inflammation –   ُطَحال ]مفرد[: )طب( مرض يصيب الّطِ

ٍم في الِطحال، شفاه هللا من مرض  الطُّحال بعد إجراء العملية".      The patient suffered from spleen – "عانى المريُض من تضخُّ

enlargement. May God heal the spleen after the operation. 

    4. Conclusion 

In modern times, along with other languages, the medical terminologies of Azerbaijani and Arabic 

languages are developing rapidly. Many words and terms have been translated into both languages through 

Latin, the language of medical terminology. There is a transliteration event in these acquisitions. Due to the 

development of medicine, Latin plays an important role in enriching the vocabulary of both languages with 

terminological units. 

Medical translation is a difficult and complex branch of translation. Especially when it happens between 

foreign languages belonging to two different language families, it is always thought-provoking to compare 

the linguistic units of both languages and look for compatibility between them. The translation work seeks 

rules for defining lexical units with the same meaning. In this case, a unit of one language is placed by the 

unit of another language. The correspondence between these two words is the most important indicator. The 

emergence of the concept of equivalence began here. 

Azerbaijani and Arabic belong to different language groups. Azerbaijani is an agglutinative language 

whereas  Arabic is an inflected language. Both languages are very different in their lexical, grammatical and 

terminological features. This difference is also reflected in the translation process. 

In medical translation, in addition to language features, it also requires special medical knowledge. 

Inaccuracies in translation work in this area have a direct impact on human life. The cardiovascular system 

is the most important part of medical science. By comparing the terms of these systems in Azerbaijani and 

Arabic, a successful translation between the two languages can be achieved in the field of medical 

translation. 
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Öz 

Kökeni İtalyanca “barbiere”ye dayanan berber kelimesi; sözlükte “saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve 

yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse, erkek berberi, perukar” anlamına gelmektedir. 

Günümüzde bu anlama gelmekle beraber berberler Osmanlı toplumunda saç ve sakal tıraşının yanında diş 

çekme, kan alma, cilt hastalıklarını tedavi etme, sünnet... işlemlerini de yapmaktaydı. İslam kültürüne göre 

berberlik Hz. İbrahim’den günümüze kadar gelen geleneksel bir meslektir. Hem daha öncesinde hem de 

Osmanlı toplumu içerisinde bu kadar aktif rolü olan berberler, klasik Türk edebiyatının renkli mazmun ve sanat 

dünyasında gerek berberlik mesleği gerekse berber aletleri ile ilgili çeşitli benzetmelerde kendine yer 

bulmuştur. Berberler, tıraş aletleri ve berberliğe dair terimler klasik Türk edebiyatı metinlerinde zaman zaman 

kullanılsa da müstakil bir eser konusu olarak berberliğin ele alınması 17. yüzyıl şairlerinden Sâbit tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Mesnevi nazım şekliyle 110 beyit olarak kaleme alınan Berbernâme-i Sâbit, bir berber 

çırağı ve onun etrafında gerçekleşen olayların tahkiye edildiği bir metindir. Bu geleneği 18. yüzyıl şairlerinden 

Mehmed Emin Beliğ Divan’ında berberlik mesleğini konu alan müstakil bir şiir kaleme alarak devam 

ettirmiştir. Müseddes nazım şekliyle kaleme alınmış 10 bentten oluşan Berbernâme-i Dil-pezîr adlı bu şiir ise 

berberler ve berberlik mesleğini konu almaktadır. Her iki metin de bize hem şiirlerde kullanılan kelime kadrosu 

hem de berberliğe dair tasvirler bakımından inceleme yapabilmek için zengin bir malzeme sunmaktadır. Bu 

açıdan bu çalışma ile Sâbit’in Berbernâme-i Sâbit ve Mehmed Emin Beliğ’in Berbernâme-i Dil-pezîr adlı 

şiirleri üzerine mukayeseli bir okuma yapılarak berberlik mesleğinin o dönemdeki durumu, dönemin sosyal 

hayatında berberlik mesleğinin yeri, söz konusu metinlerde berberlik terimleri ve aletlerinin klasik Türk şiirinin 

anlam ve sanat dünyasındaki kullanımı üzerine tespitler ortaya konmaya çalışılacaktır.  

  

Anahtar kelimeler: Berbernâme; Sâbit; Beliğ; berberlik; klasik Türk edebiyatı. 

 

An Evaluation on the Barbering and the Terms of Barbering Based on Sâbit and Beliğ's 

Berbernâmes 

 

Abstract 

The word barber, whose origin is Italian "barbiere"; in the dictionary, means "a man who is engaged in cutting, 

combing and making hair and beard, or who acquires a profession of hairdresser”. In addition to this, barbers 

in the Ottoman society used to pull teeth, bloodletting, treat skin diseases and circumcise... etc. as well as 

shaving hair and beard. According to Islamic culture, barbering is a traditional profession from Prophet 

Abraham until today. The barbers, who had such an active role both in ancient times and in the Ottoman society, 

found a place in the colorful and artistic world of classical Turkish literature in various metaphors related to the 

barber profession and barber tools. Although the terms about barbers, shaving tools, and barbering are used 

from time to time in classical Turkish literature texts, the use of barbering as an independent topic in poems 

was carried out by Sâbit, one of the 17th-century poets. Berbernâme-i Sâbit, written as 110 couplets in the verse 

form of mathnawi, is a text in which a barber’s apprentice and the events around him are analyzed. Mehmed 

Emin Beliğ, one of the poets in the 18th century, continued this tradition by writing a separate poem about the 

barbering profession in his Diwan. This poem called Berbernâme-i Dil-pezîr, which consists of 10 clauses 

written in the verse of museddes, is about barbers and the profession of barbers. Both texts provide us with rich 

material to analyze in terms of both the vocabulary used in the poems and the descriptions of barbershop. In 

this respect, a comparative reading was made on the poems of Sâbit's Berbernâme-i Sâbit and Mehmed Emin 

Belig's Berbernâme-i Dil-pezîr, and the situation of the barber profession in that period and the use of barbering 

terms and tools in the aforementioned texts in terms of classical Turkish poetry will be tried to be revealed. 

 

Keywords: Berbernâme; Sâbit; Belig; barbering; classical Turkish literature. 
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1. Giriş 

İtalyanca sakal anlamına gelen “barba” kelimesinden türetilen saç ve sakal kesimi yapan meslek 

sahiplerine denilen “barbiere” kelimesi muhtemelen 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Türkçesi’nde berber 

şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. “Berber” kelimesinin resmî belgelerde ilk kez “ve berber gözlene 

kafir başın tıraş etdükleri ustura ile Müslüman başın tıraş etmeyeler. Kafir yüzin sildikleri futa ile ve 

Müslüman yüzin silmeyeler. Usturaları keskin ola.” şeklinde Yavuz Sultan Selim Kanunnâmesi’nde 

geçmektedir (Akgündüz, 1991: 115). Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e 

kadar bütün insanların saçlı olduğu Cenab-ı Hak Hz. İbrahim’e Kabe’yi yapmasını emredip hac görevini 

yaptıktan sonra Mina Pazarı’nda saçlarını yülütmeyi emredince Hz. İbrahim’in Hz. İsmail ve Hz. İshak’ı 

tıraş ettiği bilgisinden söz edilir. Hz. Muhammed’e kırk yaşında peygamberlik geldiğinde saçları uzun 

idi hatta bütün Haşimî ve Kureyşî uzun saçlılar idi. Siyer kitaplarında Hz. Muhammed’in hicretin on 

yedinci senesinde Mekke’yi fethetmesinin ardından Harb oğlu Dacn oğlu Ebû Süfyân, Cerâm oğlu 

Halim, Vertâ oğlu Bedîl, Ebu Cehîl oğlu İkrime ve Hz. Ebubekir’in babası Ebû Kuhâfe’nin müslüman 

olması üzerine sevincinden Selman-ı Pâk’e saçını tıraş etmesini emretmiştir. Selmân-ı Pak Hz. 

Peygamber’in mübarek başlarını pak bıçak ile müzeyyenân edip tıraş etti. Berberlerin piri birinci Hz. 

İbrahim, ikinci Selman-ı Pâk’dir (Dankoff vd., 2006: 322-323). İstanbul Ansiklopedisi’nde Münir 

Süleyman Çapanoğlu’ndan naklen Süleymaniye Tiryaki çarşısı, Tahtakale ve Yeni Camii etrafındaki 

eski berber dükkânlarının önündeki levhalarda bazen  

Hamd ü minnet ol Hudâya bize virdi devleti 

Hazreti Selmân Pâkdir pîrimizin şöhreti 

Hem Resûlün berberidür ol kemâli zât-i pâk 

Gâfil olma gel tırâş ol eyle icrâ sünneti   

bazen ise; 

Her sabah besmeleyle açılır dükkânımız 

Hazreti Selmân Pâkdir pîrimiz üstâdımız 

gibi berberliğin menşei ve kıymetine dair şiirlerin yer aldığı bilgisi vardır. Kanuni Sultan Süleyman 

döneminde kahvehanelerin her tarafa yayılması ile berber dükkânları kahvehanelerin içinde bir bölüm 

olarak yerleşmiş, berberler kahvecilerin yamakları sayılmıştır. Öncesine dair ise kaynaklarda bilgiye 

rastlanmamaktadır.17. asrın ortalarında Sultan IV. Murad kahve içmeyi yasaklayıp kahvehaneleri 

kapatınca berberler kısa bir süreliğine de olsa müstakil birer dükkân açma fırsatı yakalamış padişahın 

vefatından sonra yasağın kalkmasıyla kahvehane içlerindeki konumlarına dönmüşlerdir. Yeniçerilerin 

son döneminde bütün İstanbul esnafı içerisinde kahveciler ve berberler yeniçeri ocağına kayıtlıydı. O 

dönemde kahvehanelerde türlü uygunsuzluk, fısk ve fuhşiyatın artması ile yeniçeri ocağını kaldıran 

Sultan II. Mahmud kahvehaneleri de kapattığında tüm İstanbul berbersiz kalmıştır. Bir süre sonra hem 

müstakil hem de kahvehanelerin bünyesinde berberlerin tekrar açılmasına izin verilmiştir. Avrupaî 

tarzda berberlerin açılması ise II. Abdülhamid zamanında olmuş bu dönemde açılan berberler kendilerini 

eski usûl berberlerden ayırmak için kendilerine “perûkâr” adını almışlardır. (Koçu: 1961, 2514) 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte erkekler için berber kadınlar için kuaför kelimesi yaygın 

kullanılmaktadır. Eski Türk edebiyatı metinlerinde ise Arapça “hallâk”, “hâlik”; İtalyanca’dan gelen 

“berber”; Farsça “ser-tırâş” ve şâne-zen” terimleri kullanılmıştır (A.Gürbüz: 2012, 234). Berberlik ile 

ilgili terimler Türk edebiyatının çeşitli dönemlerinde farklı bağlam ve işlevlerde kullanılagelmiştir. Eski 

Türk edebiyatında berberler ve berberlik ile ilgili mesnevi nazım şekliyle yazılan şiirlere berbernâme 

adı verilmiştir Berbernâme yazma geleneği denilince akla ilk olarak 17. yüzyıl şairlerinden Bosnalı Sâbit 

gelmektedir. Sonraki yüzyılda da bu geleneği Mehmed Emîn Beliğ sürdürmüştür. 
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2. Mukayese 

Bosnalı Alaaddin Sâbit’in bir berber çırağının başında geçen olayları kaleme aldığı Berbernâme-i Sâbit1 

adlı mesnevisinin kütüphanelerde gerek Divan’ının içerisinde gerekse müstakil bir eser olarak birçok 

farklı nüshası bulunmaktadır.2 Yayınlanan kaynaklarda yer almayan bir nüshası ise Millet Kütüphanesi 

Ali Emiri Mnz. 560 numarada kayıtlı şiir mecmuası içerisinde yer almaktadır. 3  Bu çalışmamızda bu 

nüsha esas alınmıştır. Söz konusu nüshada müstensihin şiirleri karıştırıp Bosnalı Sâbit’e ait 

berbernâmenin başına kırmızı mürekkep ile “Berbernâme-i Beliğ” başlığı eklemesi bu şiire konu 

bakımından benzerlik gösteren 18. yüzyıl şairlerinden Mehmed Emin Beliğ’in Berbernâme-i Dil-pezîr4 

şiiri ile mukayesesi fikrini ortaya çıkarmıştır. Berbernâme-i Dil-pezîr merkez metin alınarak yapılan 

incelemede konu bakımından benzerlik gösteren bu iki şiirin gerek konunun ele alınışı gerekse kelime 

ve sanatların kullanılışı bakımından farklıları karşımıza çıkmaktadır.  

2.1. Şiirlerin şekil açısından mukayesesi 

Berbernâme-i Sâbit, beyitlerin kendi aralarında kafiyelendiği mesnevi nazım şekliyle aruzun fe’ilâtün 

mefâ’ilün fe’ilün kalıbı ile kaleme alınmış 110 beyitlik bir şiirdir. Klasik mesnevilerde görmeye 

alıştığımız dibace, tevhid, münacaat, na’t, miraciye, medh-i çehâr-yâr-ı güzîn, medhiye ve sebeb-i telif 

bölümleri bulunmamaktadır. Mesnevinin ilk beyti olan 

Nakl ider Çorlu’da bir kâşif-i râz 

Bir civân-pâre-i dildâre-nevâz       (BS/1) 

ile agâz-ı dastân bölümü başlar. Hâtime bölümü bulunmayan mesnevide şairin mahlası 

geçmemektedir.   

Mehmed Emin Beliğ’in Berbernâme-i Dil-pezîr adlı şiiri ise aruzun fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

kalıbı ile 10 bent olarak kaleme alınmış ilk beyti 

Şeh-levendâne kesüm şevk ile hengâm-ı seher 

Semt-i dükkâna hırâm itdi o şûh-ı berber       (BB/1) 

olan bir müseddes-i müzdevictir. Yayınlanan Beliğ Dîvân’ınında bu şiirin “Tesdis der-sitâyiş-i mahbûb-

berber ü müşterî” ve “Berbernâme-i şevk-engîz” başlıkları ile de istinsah edildiği bilgisi vardır (Demirel, 

2005: 398). Fakat dikkatle incelendiğinde kafiye dizilişi aaaa(aa) bbbb(aa) cccc(aa) ... şeklinde olan 

şiirin bir tesdis değil müseddes-i müzdeviç olduğunu söylemek mümkündür. Şiirde mahlas 

bulunmamaktadır.  

2.2. Şiirlerin konu bakımından mukayesesi 

Hem Berbernâme-i Sâbit’te hem de Berbernâme-i Dil-pezîr’de berberlik mesleği ve berber 

dükkânlarının o dönemdeki durumu, berberlerin dış görünüşü ve toplum içerisindeki yeri renkli 

tasvirlerle anlatılmıştır. Berberlerin o dönemin şuh karakterlerinden biri olduğu, dükkânına müşteri 

çekmek için de cazibesini ustalıkla kullandıklarına dair ifadeler dönemin sosyal hayatına dair 

rastladığımız izlerdendir.  

Beliğ şiirinin ilk bendinde yakışıklı bir berberin, şevk ile sabah dükkânı açmak için teşrif edişiyle berber 

dükkânının aydınlandığını ifade eder: 

İdinüp câzibe-i ehl-i derûnı rehber 

Virdi dükkânçeye teşrîfi ile zînet ü fer       (BB/I-2)  

ve derûn ehlinin cazibesini rehber edinen o şuh berberin kıvrımlı saçlarının ucunu göstererek amber 

kokuları saçtığını söyleyerek devam eder: 

İtdiler bûse-i la’l-i leb-i şîrîne heves 

 
1 Bu eser çalışma içerisinde BS olarak kısaltılmış alıntılanan beyit numarası yanına eklenmiştir.  
2 Detaylı bilgi için bakınız: Karacan, 1990: 39-40. 
3 Söz konusu eser tarafımızdan 2015 yılında Millet Kütüphanesi Ali Emiri Mnz 560 Numarada Bulunan Şiir Mecmuası 

(İnceleme-Metin) başlığı ile yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.  
4 Bu eser çalışma içerisinde BB olarak kısaltılmış alıntılanan beyit numarası yanına eklenmiştir. 
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Müşterî üşdi dükâna yine manend-i meges       (BB/II-1) 

beytiyle müşterilerin berberin cazibesine kapılarak sinek gibi dükkâna üşüştüklerinden bahseder.  

Sâbit’in berbernâmesinde de şiire benzer bir biçimde giriş yapılmaktadır. Sâbit şiirine Çorlu’da işinin 

ehli, genç, gönül okşayıcı bir berberin varlığından bahsederek başlar. Genç berber çırağını; 

Ber-kemâl idi güzellik terlik 

San’atı olmış idi berberlik  

Eli uz ağzı düz berber idi 

Eli ağzına uyar dilber idi       (BS/2-3) 

mısraları ile över. Daha sonra bakışlarıyla fitne çıkarmaya muktedir berber çırağının ay gibi parlak sinesi 

yolunda müşterilerinin canını vermeye razı olduğunu ifade etmiştir: 

Müşterî baksa eger sînesine 

Nakd-i cânı koya âyinesine       (BS/5) 

Beliğ, berber güzelinin dükkâna müşteri çekmek için naz ve işve yaptığını: 

Bu kadar kimseye kuyruk mu salur o nevres 

Ya çözilsün yâ başı kaydını görsün herkes       (BB/II-2) 

beyti ile ifade ederken aynı durum Sâbit’te aşağıdaki beyitlerle ifade edilmiştir: 

Ya’nî kaldukda başına buyruk 

Âşık-ı zâra salardı kuyruk 

Şîve vü nâz ile gerden kırarak  

Nakd-i cânı çıkarurdı burarak       (BS/23,24) 

Beliğ, şiirine berber muhiplerinin vuslat yoluna canını bile vermeye razı olmasına rağmen berberin 

talebinin aşk değil maddi kazanç olduğundan dem vurarak devam etmektedir.: 

İstemez virseler ol gonca-dehen yolına ser 

Belki makbûle geçer olsa biraz sîm ü zer       (BB/II-3) 

Sâbit’in berbernâmesinde bu şekilde bir tasvire rastlanmamaktadır. 

Beliğ, şiirin üçüncü bendinde berberin yolunda peştamal ucu gibi sürünen, ayaklar altına serilen 

âşıklardan ve berber güzelinin vuslatına ermenin zorluğundan  

Peştemâl ucı gibi çiynedi ‘uşşâkını yâr  

Tasma kayşı gibi sarkar o miyâna ağyar       (BB/III-1)  

beyti ile bahseder. Benzer bir ifade Sâbit’in şiirinde  

Peştemâli ucı gibi miskîn 

Toza toprağa sürinürdi hemîn       (BS/29) 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Beliğ, dördüncü bentte kıvrım kıvrım saçları, aynayı tutan gümüş külçesi gibi parlak bileği, ustura gibi 

yan bakışı ve neşter gibi kirpikleri olan Çekmeceli ay yüzlü berber güzeline gönlünün düşmesinden âh 

etmektedir. Berber güzelini tavsif ederken  

Külçe-i sîm musaffâ bilegi âyîne ber 

Gamzesi usturadur nâvek-i müjgân nişter       (BB/IV-3) 

Sâbit’in berbernâmesinde ise; 

Gamzesi nişter-i hûn-efşân 

Nigeh-i zâlimi tig-i bürrân       (BS/11) 
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şeklinde tasvir edilen berber çırağı için kullanılan benzetmeler de paralellik göstermektedir: 

İki şiirde de üstün özellikleri tavsif edilen berber çırağının muhipleri sadece sıradan insanlar değildir. 

Öyle ki vaiz efendiler, kadılar, şeyhler de berber güzelinin aşk ateşi ile yanmak, her an berber dükkânına 

gitmek için can atmaktadır. Hatta haftanın günlerini bile karıştırır hâldedirler: Beliğ bu durumu: 

Yâra ed’iyye-i me’sûre iderken ta’lîm 

Sûz-ı ‘aşk itdi eser vâ’iz efendiye ‘azîm 

Şaşırup hafta-yı başın oldı o fettâna nedîm 

Akıbet eyledi dil-dâra sakalın teslîm       (BB/V-1,2) 

şeklinde ifade ederken bu  duruma Berbernâme-i Sâbit’te her Cuma günü tıraşa giden kadının günleri 

karıştırdığını ifade eden şu beyitlerde rastlıyoruz: 

İtdi dükkânına ol şûh-ı zarîf 

Kırşehir vâ’izi rîşinden lîf 

Saçlı şeyh oldı hevâya maglûb 

N’ola gîsûların itse çârûb 

Kadıya cum’a idi yevm-i tırâş  

Eyledi hafta sekiz ‘aşkını fâş 

Hefte harfi gibi ol bîçâre 

Yanılurdı gününi hem-târe       (BS/15-18) 

Şiirler bu noktadan itibaren konunun işlenişi bakımından ayrılmaktadır. Berbernâme-i Dil-pezîr’in 

yedinci bendinde Beliğ, berber dükkânının berber çırağı olmadığında kupkuru olacağını, berbere her 

gelen müşterinin dükkânın aynası olan berber güzeline bakmak için orada olduğunu anlatır. Şiir, tıraşa 

gelen bir müşterinin o dönem koşullarında nasıl tıraş edildiğine dair renkli ve detaylı tasvirlerle 

tamamlanır. Dükkâna giren müşteri berber çırağını görünce nurdan aydınlanır ve çırak müşteriyi peyke 

oturtur. Müşteri başının tıraş edilmesi için berbere teslim olur. Berber de boynuna renkli bir havlu 

sererek müşterinin başını kucağına yatırır: 

Halel-veş urdı o meh-pâreye rengîn peşkîr 

Ser-tırâşa uzadıp boynın o da oldı esîr       (BB/VII-2) 

Daha sonra müşterisinin siyah saçlarını elindeki tarakla tarayan berber saçtaki kırık ve fazlalıkları 

makasla keser. Çenesinin altına dayadığı leğende müşterinin başını öne eğdirip saçlarını yıkar ve havlu 

ile kurular:  

 Zîb-i ser eyledi destâr u şükûfe-âsâ 

 Câ-be-câ dilbere sıhhâ didi yâran-ı safâ       (BB/X-1) 

Sonunda saçları kesip kurulanan müşteriye “sıhhatler olsun” denilir ve berber çırağı müşterinin saçına 

arkadan ayna tutar. Şiir, tıraştan memnun olan müşterinin altın ve gümüş saçtığını hatta elinde olsa 

karşılık olarak canını vereceği söyleyerek biter.  

Berbernâme-i Sâbit’te ise Çorlulu berber çırağının adının Ali olduğu ve ona âşık olan Ustaoğlu Veli 

adında bir kişiden ve bu kişinin berber çırağını tuzağına düşürmek için oynadığı oyundan bahsedilir: 

 Vardı dükkâna melûl ü gam-nâk 

 Satl-i berber gibi gözler nem-nâk       (BS/40) 

 Pederüm ki gelüp olurdı tırâş  

 Şimdi bâlin-i helâke kodı baş 

 Hastedür âh işidür âh bilür   

 Derdini hazret-i Allâh bilür       (BS/43-44) 
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Daha sonra gözleri ağlamaktan kan kuyusuna dönmüş Ustaoğlu Veli, ağlaya sızlaya berber çırağının 

yanına gelip babasının onun müşterisi olduğunu ama şu an hasta olduğu için yataktan kalkıp 

gelemediğini, iyileşmesi için gelip hacamat yapılması gerektiğini söyleyerek berber çırağını kandırır.  

O dönemde berberlerin sosyal hayattaki görevi sadece saç ve sakal tıraş etmek değildir. Sünnetçilik, cilt 

hastalıklarının tedavisi ve hacamat amacıyla kan alma ve kupa vurma da berberlerin görevlerindendir. 

Sosyal hayata dair bu detay şiirde açıkça şu beyitlerde yer almaktadır: 

 Kan oturmış dil-i mecrûhında  

 Bir ramak kaldı hemân rûhında 

 Can virüp derd ile cân almadadır 

 Didiler çâresi kan almadadır       (BS/46-47) 

Hasta müşterisinin oğlunun ağlamalarına ve adamın acınası haline dayanamayan berber çırağı 

müşterisinin şifası için Ustaoğlu Veli’nin evine gitmeyi kabul eder. Eve varınca gördüğü manzara 

karşısında şaşkına dönen berber çırağı tuzağa düşmüştür. 

Çeng ve rebâp seslerinin yükseldiği evde kurulu bir eğlence meclisi ile karşılaşır. Sazlar bir tarafta 

çalmakta, kebaplar olmakta, kadehler elden ele dolaşmaktadır: 

 Gördü bir bezm-i Süreyyâ tertîb 

 Hâle-veş sofra-i işret pür-zîb 

 Çeşm-i nergis kamaşup zînetten  

 Agzın açmışdı kadeh hayretden 

 Pây-i hidmetde durur ceng ü rebâb 

 Hum yatup şîşe-i rahbende duru 

 Ehl-i meclîs oturur câm yürür       (BS/69-72) 

Fakat ortada hasta yoktur: 

Haste yok âteş-i dilden pür-dağ 

 Oturanların hepsi itden sağ       (BS/76) 

Tuzağa düştüğünü anlayan Ali, meclisi terk etmek istese de onu bırakmazlar. Kurtulamayacağını 

anlayınca da selam vererek meclise dahil olup içki içmeye başlar. Sarhoş olup yere düşmesini fırsat 

bilen meclistekiler de amacına ulaşmış olur. 

Ele alınan iki berbernâmenin başlangıçları ve tasvir açısından birçok noktası benzerlik gösterse de 

Berbernâme-i Sâbit mesnevi nazım şeklinin de kolaylaştırdığı şekilde olay örgüsünün olduğu tahkiyeye 

dayalı bir metindir. Berbernâme-i Dil-pezîr’de ise olay örgüsünden ziyade detaylı durum tasvirlerine 

yer verilmiştir. Farklı yollar kullanılsa da her iki metin dönemin sosyal hayatının içerisinde berberlerin 

ve berberlik mesleğinin yeri hakkında sunduğu veriler açısından önemlidir.  

3. Şiirlerde berberlik ve berberlik terimlerinin kullanımı 

Osmanlı toplum hayatında berberlerin kıymeti hiç şüphesiz ki bugün ile farklılıklar taşımaktadır. 

Kaynaklar o dönemdeki bir berberin dış görünüşü ve tıraş usulünü şu şekilde tasvir etmektedir: 

Usta, kalfa ve çırak berberler kolları daima dirseklerine kadar sıvalı mintan ve gömlek giyer, bellerine 

ibrişim peştamal ve futa bağlar, ayaklarında nalın ya da takunya olurdu. Ustura biledikleri kayış, kösre 

tıraş sırasında bellerine sarılı dururdu. Berber çırakları, ustası ya da kalfası müşteriyi tıraş ederken 

hasırdan yapılmış yelpazelerle müşteriyi serinleri ve sinekleri kovalardı. (Koçu, 1958, 2515) 

Tıraş için dükkâna gelen müşteri önce peyke denilen tahta bir sedire oturtulur, müşterinin önüne Bursa 

ipeklisi futa bağlayan omzuna ipek havlular örten besmele ile başlar. Önce sakalı ustura ile kazır ya da 

sakalı mıkrâz (makas) ile düzeltirdi. Sonra duvara asılı sarı pirinçten berber sitilinden sıcak su koyarak 



246 

 

başı ıslatır. Sol ayağını müşterinin oturduğu peyke dayar, dizine temiz bir peşkir koyar, müşterinin başını 

dizine yatırır, karanfil yağı ile başını ovduktan sonra önce sağ tarafını tıraş eder, sonra sağ ayağını dayar 

ve başını öbür dizine yatırıp sol tarafını tıraş ederdi. Müşterilere kahve ikram edilir, tıraştan sonra 

müşterinin başına ve yüzüne kekik yağı ve gül suyu dökülür tıraş tamamlanırdı. (Koçu, 1974, 32) 

Osmanlı toplum hayatının diğer unsurları gibi berberler ve berberlikle ilgili ayna, tarak, ustura, makas, 

leğen, havlu, hacamat kupası, kara sabun, tıraş tası, neşter, bileği taşı gibi malzemeler klasik Türk 

edebiyatının mecazlar dünyasında yer almıştır. Berberlik terimlerinin Sâbit ve Beliğ’in 

berbernâmelerinde kullanımları ise şu şekilde başlıklandırılabilir:  

3.1. Ayna (mir’at, ayîne) 

Farsça âyîne kelimesinden gelen ayna berber dükkânlarının en kıymetli aletlerinden biridir. Her iki şiirde 

de berber çırağının yani sevgilinin sinesi, yüzü ya da bütünüyle kendisini temsilen kullanılmıştır. 

Aşağıdaki beyitte ayna yani berber çırağı berber dükkânının olmazsa olmazıdır: 

 Rûy-i mir’at-e bakar her gelen erbâb-ı nazâr  

 Olmaz âyînesüz elbette dükân-ı berber       (BB/VI-3) 

Bu benzetmelere ek olarak Sâbit’in şiirinde “top ayna”dan bahsedilir. Top aynalar, dükkânlarının 

ortasına astıkları, yoldan gelip geçenleri ya da dükkâna girip çıkanları şekli ve hareketli olması itibariyle 

kolayca tespit etmeyi kolaylaştıran berber dükkânı aksesuarıdır. Bu öyle bir aynadır ki alemde ne varsa 

hepsini göstermeye muktedirdir: 

Asmış ol mûy-ı miyân-ı mergûb 

Piş-i nezzâreye bir âyine tob 

Gösterür âleme döndikçe safâ 

Başka bir âlem imiş zevk-nümâ 

Görinür âyînesinde fi’l-hâl 

Küre-i hey’et-i iklim-visâl       (BS/7-9) 

O dönemde berber, tıraşını bitirdikten sonra berber çırağından müşterinin saçına ayna tutmasını ister, 

böylece müşterinin tıraştan memnun olup olmadığının kontrolü sağlanırdı. Bu durum beyitlerde şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

Rûy-ı berber-beçe oldı aña âyîne-nümâ 

Görücek kendüyi âyînede ol bî-hemtâ   

Üstine gerçi nisâr eyledi çok sîm ile zer  

Nakd-i cânın kor idi âyîneye bulsa eger       (BB/X-2,3) 

 

3.2. Makas (mıkrâz) 

İki berbernâme metninde de makas, kakül, perçem gibi saç terimleriyle birlikte kullanılmıştır. Makasın 

kesici bir el aleti olması benzetme dünyasının ana iskeletini oluşturmuştur. Sâbit, bu özelliği âşığın 

sevgiliye kavuşma arzusu ve vuslat arasındaki bağı kesmek şeklinde soyutlaştırarak ifade ederken Beliğ, 

müşterinin saçındaki fazlalıklarının kesilmesi şeklinde somut anlamıyla kullanmıştır. 

İrmedi kâkül-i müşgine eli 

Kesdi mikrâz ile târ-ı emeli       (BS/33) 

Açdı şâne abanûs gibi siyeh perçemüni 

İtdi mikrâz ile pirâste-i bîş ü kemîni       (BB/IX-2) 
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3.3. Tarak (şâne) 

Saç deyince akla gelen ilk alet olan tarak berberlerin daim yanındadır. Beliğ, berberin müşterisinin 

saçlarını tarakla abanoz ağacı(nın dalları) gibi açık olacak şekilde tarayıp saçlardaki kırık ve hatalı 

yerleri tespit ettiğini aşağıdaki beyitte ifade etmiştir:  

Açdı şâne abanûs gibi siyeh perçemini  

İtdi mikrâz ile pîrâste-i bîş ü kemini       (BB/IX-1) 

Sâbit ise aşağıdaki beyitte berber çırağının müşterinin sakalını yolmasını saçları tararken tarağın saçları 

koparmasına benzetmiştir: 

Şâne-veş kim tokınursa teline 

Sonra virürdi sakalın eline       (BS/25) 

3.4. Usturâ 

Berberlerin tıraşta kullandıkları çok keskin açılıp kapanır bıçaklara ustura adı verilmektedir. Sâbit 

şiirinde usturanın kesici olmasını benzetme yönü olarak kullanmış usturanın âşığın sözünü kesmesinden 

şu şekilde bahsetmiştir: 

Gördi ki gamzesi suyun viremez 

Sözini ustura-veş kesdiremez        (BS/34) 

Beliğ ise sevgilinin ok gibi kirpiklerini neştere, nazlı yan bakışını ise usturaya benzetmiştir:  

Külçe-i sîm musaffâ bilegi âyine ber 

Gamzesi usturadur nâvek-i müjgân nişter       (BB/IV-3) 

3.5. Leğen 

Sabun tasları ve tıraş fırçaları icat olunmadan önce eski berberler, sabunu leğenin içinde köpürtür, 

sakallar ele ovula ovula yıkanarak yumuşatılırdı. Kenarında müşterinin boynunun oturabileceği şeklinde 

bir oyuk bulunan çoğunlukla bakırdan yapılmış leğenler tıraştan sonra müşterinin saçlarını yıkamak için 

de kullanılmıştır. Beliğ aşağıdaki beyitte leğeni şeklinin yuvarlak olması itibariyle sevgilinin kıvrık, 

yuvarlak saçlarına benzetmiştir:  

Mihr ü meh satl ü legen şebnem ü gül ana miyâh 

Şekl-i zencîrde gîsû-yı müca’ad her gâh       (BB/IV-2) 

3.6. Sitil, satl  

Sitil berber dükkânlarında tavana asılmış, orta büyüklükte ve ekseriya bir maşrapa veyahut küp 

şeklinde su kabıdır; dibinde musluğu vardır. Baş yıkanırken çırak oğlan leğen tutar, berber de sitilden 

akan suyla başı yıkardı. Sitil, berberlerin hâline vaktine, dükkânın mevkiine, semtine, dolayısıyla 

müşterilerinin sosyal durumuna göre topraktan, kalaylı bakırdan yahut gümüşten olurdu. Sitiller bazen 

de duvara çakılmış uzunca bir demir çubuğa asılırdı (Koçu, 2002, 47). Sâbit âşığın yaşlı gözlerini şu 

şekilde berber tasına benzetmiştir: 

Vardı dükkâna melûl ü gam-nâk 

Satl-ı berber gibi gözler nem-nâk       (BS/40) 

3.7. Havlu (peşkîr) 

Berber dükkânına gelen müşteriler peykeye oturtulduk sonra boyun ve omzu bir havlu ile örtülürdü. 

Ayak berberleri ise dizlerine serdikleri havlu üzerinde müşteriyi tıraş ederdi. Ayrıca berberlerin 

bellerinde ıslak ellerini kurulayabilmek için astıkları bir havlu ya da futa da bulunmakta idi. Beliğ 

müşterisinin boynuna serdiği renkli havluyu: 

Hâlel-veş urdı o meh-pâreye rengîn peşgîr 

Ser-tırâşa uzadup boynın o da oldı esîr       (BB/VII-2) 
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şeklinde tasvir ederken berberin müşterisinin ıslak saçlarını kuruladığı iki tarafı tüylü havluyu  şu beyitle 

ifade etmiştir:  

Aldı havlî-i dü-havi ile anun nemini 

Eyledi dâm-ı belâ zülf-i ham-ender-hamını       (BB/IX-2) 

3.8. Kösre taşı 

Evliyâ Çelebi Seyahatname’sindeki bilgiye göre kurşun ile zımparanın karıştırılıp yuvarlak şekil 

verilerek elde edilen kösre taşı, berberlerin usturalarını keskinleştirmekte kullanılır. Kara lökün ateşte 

yumuşatılıp içine zımpara konmasıyla elde edilen başka bir türü de bulunmaktadır (Erduran, 2006, 157). 

Bileyi taşı da denilen berberlerin belinde asılı olan bu alet Sâbit’in berbernâmesinde iki kez “kösrede 

geçme” kalıbı ile kullanılmıştır: 

Kösreden geçme ferâceyle o şum 

Girdi mâtem tonına hem-çün bum       BS/36) 

Kösreden geçme bilegi kâfir 

O havâlide dönerdi fır fır       (BS/38) 

3.9. Hacamat şişesi (şîşe-i haccâm)  

Osmanlıda berberler saç sakal tıraşının yanı sıra diş çekimi, sünnet, cilt hastalıklarının tedavisi ve kan 

alma/hacamat işlerini de yapmaktadır.  

Mübtelânun çoğını sindürdi 

Kimi şîşe kimi diş çekdürdi       (BS/21) 

Berberler, tedavi amacıyla hacamat şişesi/kupasını pamuk yakarak ısıtır ve tedavi edeceği yeri 

vakumlardı. Daha sonra neşter yardımıyla soğurulmuş deriye çizikler atıp kirli kanın tahliyesini 

yaparlardı. Sâbit aşağıdaki beyitlerde sevgilinin kan içen gözlerini hacamat tasına benzetmiştir: 

Kendi şakird nigâhı üstâd 

Çeşm-i hân-hâresi tâs-ı fassâd       (BS/12) 

 

Dîdesi şîşe-i haccâm-âsâ  

Kan kuyusıydı pelîdin güyâ       (BS/41) 

Diğer bir beytinde ise çok kanlar döken bir cellada benzettiği sevgilinin hacamat sanatını usul edindiğini 

ifade eder:  

San’at-ı fasdı idüp pîş-nihâd 

Nice kan dökmiş idi ol cellād       (BS/20) 

3.10. Neşter  

Cerrahları kesmek, yarmak için kullandıkları ucu sivri keskin bıçak olan neşter berberlerin özellikle 

hacamat esnasında kullandığı bir alettir. Hacamat esnasında ortaya çıkan kesme ve kan çıkarma tablosu 

Sâbit’in şiirinde oldukça canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Aşağıdaki beyitlerde, sevgilinin gamzesi kan 

saçan birer neşter olarak tasvir edilmiştir:  

Gamzesi nişter-i hûn-efşân 

Nigeh-i zâlimi tig-i bürhân       (BS/11) 

Ne kadar zahmet ise gel fi’l-hâl 

Nişter-i gamzen ile bir kan al       (BS/48) 

Doldı şebnemle iki nergis-i ter 

Gamze oldı suvarılmış nişter       (BS/55) 
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Yukarıda başlıklandırdığımız berber aletlerinin yanı sıra şiirlerde, berber çırağını tuzağa düşürmek 

isteyen esmer, Ustaoğlu Veli adındaki âşık kara sabuna; berber iskemlesi şeyh efendilere hitap etmesi 

için berbere kürsüye; peştamalin yere sürünüp çiğnenen uçlarının aşığa, berberin beline astığı kayışın 

âşığı esir eden bir tasmaya benzetildiği beyitler yer almaktadır.  

4. Sonuç 

17. yüzyılda Sâbit tarafından kaleme alınmış Berbernâme-i Sâbit ve sonraki yüzyılda Mehmed Emin 

Beliğ tarafından kaleme alınmış Berbernâme-i Dil-pezîr gerek döneminin sosyal hayatına dair renkli 

tasvirleri barındırmaları gerekse geleneksel mesleklerden biri olan berberler ve berberlik mesleğine dair 

kıymetli bilgiler içermeleri bakımından önemlidir. Çalışmamızda bu iki metin önce şekil sonra içerik 

açısından mukayese edilmeye çalışılmıştır. Şekil bakımından, Berbernâme-i Dil-pezîr müseddes nazım 

şekli ile kaleme alınmışken Berbernâme-i Sâbit mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır.  

Konu bakımından ise benzer konuları ile alan şiirlerin ayrıştığı noktaları şu şekilde ifade edebiliriz. 

Beliğ’in şiirindeki olay örgüsü yedinci bentte berber dükkânına tıraş olmak için gelen bir müşterinin 

aşama aşama başından geçenler ve tıraşın tamamlanması ile sonlanır. Sâbit’te ise berber çırağı Ali’ye 

âşık olan Ustaoğlu Veli’nin kırkıncı beyitten itibaren berberi oyuna getirmesi ile başlayan olay örgüsü, 

berberin evde bir hasta olduğuna inanıp kötü niyetli Veli ile yola koyulması ve eve vardığında gördüğü 

eğlence meclisi karşısında şaşkınlığı ile devam eder. Mesnevinin sonunda sarhoş olan berber Ali 

muhiplerinin tuzağına düşmüştür. Bu açıdan iki şiir olay örgüsü bakımından farklılıklar taşımaktadır.  

Ayrışan noktaları ile birlikte benzer konuları ele alan şiirlerde kullanılan kelimeler de benzeşmektedir. 

Kullanılan kelime kadrosu, özellikle berber aletlerinin benzetme açısından kullanımı büyük oranda 

benzerlik göstermektedir. Her iki şiirde de ayna, tarak, makas, neşter, hacamat şişesi, berber tası, ustura, 

havlu, kösre, satl, leğen gibi berber aletleri ustalıkla kullanılmıştır. Hatta her iki şiirde de sevgilinin 

gamzesinin ustura ve neştere, sinesi ve yüzünün aynaya, can alıcı gözlerinin hacamat şişesine, âşığın 

yaşlı gözlerinin berber tasına benzetildiği ortak beyitler yer almaktadır.  

Bu çalışmamızda Sâbit ve Mehmed Emin Beliğ’in şiirleri üzerine mukayeseli bir okuma yapılarak 

şiirlerin benzer ve farklı yanları, dönemin sosyal hayatında berberlik mesleğinin yeri, söz konusu 

metinlerde berberlik terimleri ve aletlerinin klasik Türk şiirinin anlam ve sanat dünyasındaki kullanımı 

üzerine tespitler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Her iki şiirin içerik açısından bu kadar çok benzerlik 

taşıması Millet Kütüphanesi Ali Emiri Mnz 560 numarada kayıtlı şiir mecmuasının 21a-24b sayfaları 

arasında yer alan Sâbit’e ait olan berbernâme nüshasına dikkatten uzak müstensih tarafından 

Berbernâme-i Beliğ başlığı yazılmasını açıklar niteliktedir.  
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Öz 

İntihar; kişinin içinde bulunduğu huzursuz, umutsuz ve olumsuz durumlardan kaçış, bunlara bir çözüm arayışı 

olarak düşünülür. Bazı yaşamsal etkiler kişiyi bu duruma yaklaştıracak olup onu, bu çözüm arayışının sonunda 

başarılı yahut başarısız bir sonuca ulaştırır. İntihar düşüncesi; edebiyat dünyasında yaşamına intiharla son 

veren, intihar denemelerinde bulunmuş yahut intiharın yakınında yaşayan isimlerin eserlerini incelerken 

araştırmacıya bir çizgi oluşturması bakımından ele alınması elzem bir olgudur. Bu sebeple intihar teması yazın 

dünyasında fazlaca yer bulmuştur. Nilgün Marmara şiirinin açıklanabilmesi açısından da onun yaşamına ve 

intihar düşüncesine ilişkin bilgilerin önemi büyüktür. Bu çalışmada yazar/şairlerin etkilendiği ve 

(yazdıklarıyla/yaptıklarıyla) kalanları etkilediği intihar düşüncesinden, bu düşüncenin Nilgün Marmara 

üzerindeki etkilerinden, onun intihara yaklaşım mantalitesinden ve 1980 sonrası şiirlerinde görülen 

ölüm/intihar algısından söz edilmiştir. Çalışma; "İntihar Kavramı ve Edebiyatta İntihar Olgusu ", "İntihar 

Kavramı ve Nilgün Marmara", " Nilgün Marmara’nın 1980 Sonrası Şiirleri ve İntihar Düşüncesi" ve "Sonuç" 

bölümü şeklinde ele alınmıştır. İlk kısımda genel anlamda yaşamına intiharla son veren, edebiyat dünyasındaki 

önemli isimlerden, onların eserlerinden ve Nilgün Marmara ile olan bağlarından; ikinci kısımda, Nilgün 

Marmara'nın yaşamıyla bağlantılı olarak, ona intihara giden yolu göstermiş olduğu düşünülen iç ve dış 

etkilerden; üçüncü kısımda, ölüm ve intihar düşüncesinin yansıdığı şiirlerinden bahsedilip bunların 

değerlendirmesi yapılmıştır. Son kısımda ise genel bir değerlendirme söz konusudur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ölüm; intihar; yalnızlık; yabancılaşma; Nilgün Marmara 

 

Evaluation of Nilgün Marmara's poems after 1980 in the axis of her suicide 

Abstract 

Suicide is considered as an escape from the restless, hopeless and negative situations or seeking a solution to 

them. Some vital effects will bring the person closer to this situation and lead her/him to a successful or 

unsuccessful result at the end of this search for a solution. Suicidal thoughts, in the world of literature, it is an 

essential phenomenon to be handled in terms of creating a line for the researcher when examining the works of 

people who have ended their lives by suicide, who have attempted suicide or who lived close to suicide. 

Therefore, the theme of suicide has been handled a lot in the literary world. In terms of explaining the poem of 

Nilgün Marmara, information about her life and suicidal thoughts is of great importance. In this study, the idea 

of suicide that writers/poets were influenced and influenced those who came after them with their writings and 

actions, the effects of this idea on Nilgün Marmara, her approach to suicide mentality and the perception of 

suicide seen in her poems after 1980 was mentioned. The study consists of "The Concept of Suicide and the 

Phenomenon of Suicide in Literature", "The Concept of Suicide and Nilgün Marmara", " Nilgün Marmara's 

Poems after 1980 and Suicidal Thoughts" and "Conclusion". In the first part, important names in the literary 

world who ended their lives by suicide in general, their works and their connection with Nilgün Marmara; in 

the second part, in connection with the life of Nilgün Marmara, internal and external influences that were 

thought to have led her to suicide were mentioned, In the third part, her poems reflecting death and suicidal 

thoughts are mentioned and evaluated. In the last part, a general evaluation was made. 

 

Keywords: Death; suicide; loneliness; alienation; Nilgün Marmara 

 

1. İntihar Kavramı ve Edebiyatta İntihar Olgusu 

İntihar ilk düşünüşte, kişinin hayata kendi iradesiyle son vermesi olarak tanımlanabilir. Bilinçli olan bu 

eylem; kişiyi olumsuzluğa iten yaşamsal etkilerden bir kaçış, bir kurtuluş olarak düşünülür. İnsan, doğası 

gereği, ruhunda barınan huzursuzluğa son vermenin yollarını aramaktadır. Bu düşünceyle intihar, kimi 

zaman bir başka dünyanın kapılarını aralar görünmektedir. Bu sebepledir ki zaman zaman intihar, bir 

çıkış kapısı olarak düşünülmektedir. 

Birçok yazar, şair ve düşünür, intihar ile ilgili düşüncelerini çeşitli vesilelerle, farklı şekillerde dile 

getirmiştir. İntihar konusunda önemli çalışmaları bulunan Durkheim, bu konudaki düşüncelerini 

“intihar kavramını, kurbanın sonuçlarını bildiği ve kurbanın kendisinin pozitif veya negatif eyleminden 
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doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan bütün ölüm durumlarına atfedebiliriz. İntihar girişimi de bu 

şekilde tanımlanan fakat ölümle sonuçlanmayan eylemdir” (Durkheim, 2019: 18) şeklinde dile 

getirmiştir. Nurullah Ulutaş ise intiharı “çaresiz kalan kişinin sorunlarından umutsuz bir kaçışı” olarak 

tarif etmiştir. Ona göre “insanların hayatları dört tip ölümle son bulur. Bunlar: Doğal ölüm, intihar, 

kazayla ölüm ve öldürülmedir. Yapılan tanımlamalarda intiharla ölüm biçimi, kişinin kendisini bilinçli 

olarak öldürme eylemi olarak görülmektedir” (Ulutaş, 2011: 19). 

Belirtildiği üzere intihar kavramıyla ilgili farklı düşünceler ve inanışlar mevcuttur. İntiharın, kişinin 

yaşamına dair özgür iradesiyle verdiği, yalnızca kişiyi ilgilendirdiğinin düşünüldüğü bir karar olarak 

görülmesinin yanında din karşıtı bir eylem, ahlaka aykırı, yasadışı olarak görüldüğü de bir gerçektir. 

Hume’a göre “evren için bir insanın yaşamı bir istiridyenin yaşamından daha önemli değildir” (Hume, 

2017: 13). Bu düşünceyle David Hume, insanın iradesiyle yaşamına son vermesinin, doğanın dengesini 

bozacak ya da suç denilecek bir durum olmadığını belirtmiştir. Yine “Platon intiharı bir tür kara leke 

olarak görse de bazı muteber istisnalara müsaade etmişti” (Critchley, 2016: 23). Tüm bu görüşlerden 

hareketle intihar ile ilgili algısal ve dinsel boyutta farklılıklar olabileceği, yani bu konuda tek bir 

doğrunun olmadığı söylenebilir. 

Çeşitli sebeplerle intihar eğilimi gösteren kişilerdeki bazı farklılıklar, elbette kişinin eserlerinde 

dikkatten kaçmayacaktır. Bu etkiler, bazen açıkça görünür biçimdeyken birçok zaman, kişinin duygu 

dünyasının dikkatlice incelenmesi, yaşamına dair elde edilebilecek bilgilere ulaşılması sonucunda, 

onlarla bağlantılı olarak görülebilecektir. Tüm bunların neticesinde ulaşılacak sonuçlar ise -metinlerin 

sahiplerince bizzat onaylanmadıkça- yine de kesin yargılar olmayacaktır. Burada Nilgün Marmara'nın 

ve yaşamına intiharla son veren yazar/şairlerin yaşamında ve eserlerinde tespit edilen bu düşüncenin 

bazı izlerinden söz edilecektir.  

İntihar kavramı, Türk edebiyatında ve genel anlamda dünya edebiyatında çokça ele alınan, yer yer 

kutsanan bir düşünce olmuştur. Yaşamı ve yaşamayı reddetme, bunlara karşı gösterilen son tepki olan 

intihar, yazar ve şairlerin ruhlarında açılan onulmaz yaraların neticesi olmuştur.  Bunu, hayata son 

verişlerin izinin de ele alınacağı şiirlerin sahibi olan Nilgün Marmara ile birlikte, birçok yazar/şairin 

metinlerinde görmek mümkündür. Bu noktada, başarılı olamasa da intihar girişimlerinde bulunan, başta 

"Auf den Spuren eines Selbstmords" yani, "Bir İntiharın İzinde" ismiyle yazılan, sonrasında yazarı 

tarafından Türkçeye "Yaşamın Ucuna Yolculuk" şeklinde çevrilen Tezer Özlü'nün yapıtından söz etmek 

gerekir. Yaşama duyduğu öfkenin, ondaki yalnızlığın dayanılmaz ağırlığının açıkça görüldüğü eserde 

yazar, "İnsan neden bu yaşama daha çok katlansın. Neden bu dayanılmaz yalnızlığa daha çok katlansın. 

Neden bu parlak ve zamansız ışığa daha çok katlansın. Neden kendisiyle birlikte doğmuş olan intihar 

özlemini daha çok taşısın" (Özlü, 2016: 122) diyerek, intiharı özlem duyulan bir farklı dünya olarak 

düşünmüştür denilebilir. Yine, “Yeryüzüne Dayanabilmek İçin” isimli kitabındaki bir metinde geçen" 

Yaşamla ve ölümle hesaplaşmak için yazıyorum" (Özlü, 2018: 11) şeklindeki ifadesinde, onun yaşamla 

ve yaşıyor olmakla ilgili öfke hâlini görmek mümkündür. 

Tezer Özlü'den söz ettikten sonra Sylvia Plath'tan da bahsetme gerekliliği muhakkaktır. Nilgün 

Marmara'nın yaşamında ve intiharında izi olduğu düşünülen, bu sebeple genel olarak ismi Nilgün 

Marmara ile yan yana görülen Plath da sonu intihar olan bir yoldan geçmiştir. 

Ölmek, 

Her şey gibi, bir sanattır, 

Bu konuda yoktur üstüme 

      (Plath, 2016: 13) 

Dizelerinde de görüldüğü üzere Sylvia Plath ölümü, bir sanat eseri, kendisini de onun en önemli 

sanatkârı olarak nitelemiştir. Bu da -şiirlerinde genel olarak rastlandığı gibi- ölüme duyduğu yakınlığı 

gözler önüne sermektedir. 

Sylvia Plath, Tezer Özlü ve Nilgün Marmara, aynı hastalıktan muzdariptirler: bipolar affektif bozukluk. 

Bu da üç ismi aynı çizgide buluşturan, onların yaşamlarını etkileyen bir başka unsurdur. Bütün 

bunlardan hareketle üç yazar-şairin de intihara yaklaşım mantalitesi yakındır denilebilir. Sylvia Plath'ın 

intiharıyla son bulan yaşamı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu için, şaşılacak bir durum 

olmasa da Nilgün Marmara'nın intiharla son verdiği yaşamı evvelinde bir intihar girişimi olmaması 

sebebiyle -yaşının genç oluşundan da kaynaklı olarak- elbette çevresini üzmüş, şaşırtmış ve büyük yankı 
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uyandırmıştır. Fakat yakın çevresindeki birkaç ismin, arkadaşlarının, Nilgün Marmara’nın son 

zamanlarındaki hâl ve tavırlarından kaynaklı olarak, durumu büyük bir şaşkınlıkla karşılamadıkları da 

bilinir. En yakınları onun, hayata giderek uzaktan bakmakta olduğunu görmekte, intiharının da hayata, 

dünyaya, daha net bir ifadeyle dünyaya dairliğe karşı duyduğu bu uzaklığın neticesi olduğunu 

bilmektedirler. Birbirlerine yakınlıkları bilinen bu üç isim dışında "Ölülerin sırtüstü uzanışı ve huzuru 

etkiler beni" (Woolf, 2019: 240) diyen, bu ifadesinden hareketle ölümü bir rahatlama hâli olarak 

düşündüğü ve onu büyüleyici bir durum olarak gördüğü anlaşılan Virginia Woolf, yaşamına intiharla 

son veren bir diğer kayda değer isimdir. Yazamıyor olmanın ağırlığıyla yaşamına son veren Woolf'un 

ölümü de edebiyat dünyası için hazin bir durum olmuştur. 

Sözü edilen yazar/şairlerle birlikte Beşir Fuad (ö. 1887), V. V. Mayakovski (ö. 1930), Walter Benjamin 

(ö. 1940), Stefan Zweig  (ö. 1942), Cesare Pavese (ö. 1950), Sadık Hidâyet (ö. 1951), İlhami Çiçek (ö. 

1983), Kaan İnce (ö. 1992), Metin Akbaş (ö. 1992) gibi bazı önemli isimler de yaşamın ağırlığına göğüs 

germeyi bırakıp, intiharı seçmişlerdir. Elbette onların da eserlerine, yaşamlarıyla bağlantılı olarak 

bakıldığında, bu düşüncenin çizgilerini görmek mümkün olacaktır. 

Bunların yanında; "Yaşamı bir yara gibi karşıladım ve intiharın yarayı iyileştirmesini yasakladım. 

İsterim ki, sonsuzluğunun her anında bu açık çatlağı görsün yaratıcı. Ona verdiğim cezadır bu" diyen 

Fransız şair Comte de Lautréamont, intiharı reddederken esasında onun iyileştirici yönüne vurgu 

yaparak onu olumlamıştır. Ondaki reddediş, Tanrı’ya olan öfkesiyle ilintilidir. Genel anlamda 

bakıldığında intiharı bir kaçış, kurtuluş, huzura erme olarak görme durumu söz konusudur. Dünyanın 

ızdırabından, bedenden soyunarak kurtulma isteği vardır; bu istek, evrenin son gününe kadar da var 

olacaktır. 

2.  İntihar Kavramı ve Nilgün Marmara 

Nilgün Marmara intiharın, bıkkınlık sonucunda yaşamı reddediş şekli olmasının görünür bir örneğidir. 

Onu -yaşamında- intihara sürükleyen birçok unsur vardır. Bunun yanında bazı ruhların intihara 

sürüklenişinin -çevrenin ve duygu durumunun etkisi anlamında- daha çabasız gerçekleştiği bilinir. Bu 

anlamda Nilgün Marmara’nın hastalığıyla bağlantılı olarak düşünce dünyasının etkisinden söz edilebilir. 

Nilgün Marmara, yaşamı boyunca, evliliğinden iş hayatına kadar yalnızlık ve huzursuzlukla iç içe 

olmuştur. Başta iyi giden evliliği, zamanla eşinin ilgisiz tavırlarıyla, (Marmara’nın ifadesiyle) eve 

gelmeyip barlarda vakit geçirmesiyle -zaten hassas bir ruhun sahibi olan- Nilgün Marmara'yı yormaya 

başlamış, ikisi arasında bir soğukluğa neden olmuştur. Evlilik kurumuna karşı olduğu hâlde eşinin 

ailesinin ısrarıyla evlenmiş olan Marmara, bir de eşi Kaan Önal ile birlikte bir süreliğine Libya'ya 

taşınmak zorunda kalmış, orada kendini bütünüyle yapayalnız kaldığı bir yaşamın içinde bulmuştur. 

Libya'da bulundukları ilk zamanlarda Marmara, "İkimiz için de, birbirimiz dışında güzel, hoş sevindirici 

hiçbir şey yok" (Marmara, 2019a: 32) diyecek, fakat sonra bilmediği bir yalnızlığa itilecektir. "Çölle 

denizin bitiştiği yer" (Marmara, 2019a: 36) olarak nitelendirdiği ve denizi olmasa katlanılabilir bir yer 

olmadığını düşündüğü Tobruk'taki günlerini, İlhan Berk için yazdığı bir mektubunda "Oyun yazma ya 

da yapma dışında acıklı bir aynılık her gün her gece. Bellek ve imgelem olmasa katlanılmaz çoraklık" 

(Marmara, 2019a: 28) ifadeleriyle dile getirmiş, oradaki günlerini geçmişe, hayale ve yazıya tutunmaya 

çalışarak geçirdiğini anlatmıştır. Bunların yanında özgürlüğünün de oldukça sınırlı olduğu yerde içsel 

sıkıntıları artmıştır. Mektuplarında, Araplarının saldırgan olduğunu söylediği kentte yalnız başına 

yürüyüşe dahi çıkamadığından, bunun için eşini beklemek durumunda kaldığından söz eder. Baskı 

altında hissettiği bu yer içindeki yalnızlığını da "sessizliğin bölüşülebileceği insanlar yok burada" 

(Marmara, 2019a: 47) diyerek dile getirmiştir. 

Ona göre evliliği, Tobruk'ta geçirdikleri bir süre zarfından sonra birlikte büyütülen iki ayrı yalnızlıktan 

öte değildir. Çok sevdiği bir uzaklıkla aynı evde yaşamaktadır. Fakat yaygın olan bir yanlışı düzeltmek 

gerekir: "En yakın yabancı sendin" diye başlayıp "Yabancıların en yakınıydın sen!" (Marmara, 2015: 

148) şeklinde bitirdiği "Yabancı" isimli şiirinde sözünü ettiği, aslında içerisinde bulunduğu 

yabancılaşmanın en yakınında başladığını gördüğümüz eşi, yine de -iddia edilenin aksine- kendisinin 

şiir yazdığından ölümünden sonra haberdar olmuş değildir. Marmara’nın, ölümünden evvel de 

yazdıklarını eşi ile paylaşmış olduğunu Kaan Önal ile yaptığımız görüşmeden öğrenmiş bulunmaktayız. 

Son mektubunda ek olarak, daktiloya çekilmiş şiirlerini dilerse yayımlayabileceğinin notunu düşmüştür 

(Marmara, 2019a: 533). Şiirlerinin yayımlanabilecek nitelikte olup olmadığını öğrenmek için ise 
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ölümünden evvel Haydar Ergülen ile görüşmüştür. O da şiirlerini çok beğendiğini, basılabileceğini 

söylemiştir. Bunun da vermiş olduğu bir huzurla Marmara, artık yaşamına son vermeye hazırlanacak, 

olumlu bakılan şiirlerini eşine bırakıp gitmeyi düşünecektir. Yine notlarının içinde geçen "Uyanınca, 

yanında yalnızlığın uyuduğunu görmek... Ne kutlu acı!" (Marmara, 2019b: 117) ifadesiyle 

kesinlediğimiz evliliğindeki iki ayrı yalnızlığı yaşama durumu -aslında hemen her şairde gördüğümüz 

gibi- acıyı hazza dönüştürmek olmuştur. Ne çevresiyle ne de eşiyle neredeyse hiç paylaşımda 

bulun(a)mayan Nilgün Marmara, kendi iç dünyasında yaşamıştır. Bu arada ilerleyen hastalığı ile birlikte 

Marmara'nın yazmaya adapte olamama endişesiyle tedaviyi reddedişi, onun kendi içinde intihar 

düşüncesine her geçen gün yeni dayanaklar bulması demektir. 

Bunlardan hareketle Nilgün Marmara ve intihar ilişkisine bakacak olduğumuzda; ona çevresinden, 

okuduklarından, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeyken üzerine çalıştığı lisans 

bitirme ödevinden bulaşan izleri görmek mümkündür. Aynı dönemde yaşayan Tezer Özlü ve Nilgün 

Marmara'nın iletişim hâlinde oldukları bilinmektedir. İnsanlar arasındaki etkileşimin, fikirleri ve 

düşünceleri etkileyebileceği de bir gerçektir. Bu durumda iki ismin birbirini etkilemiş olabileceğini 

düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu, elbette birbirlerini ölüme yönlendirmek şeklinde olmasa da aynı iki 

düşüncenin iki ayrı insan tarafından olumlanmasıyla birlikte oluşan bir rahatlama hâli olarak 

düşünülebilir. 

"Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi" isimli lisans bitirme tezi, Nilgün Marmara için 

önemli bir çalışmadır. Zaten ruhunda çatırdayan intihar düşüncesi, yapmış olduğu bu çalışmayla daha 

şiddetli bir biçimde görülmeye başlamıştır. Fakat bu etkilenme, elbette onun Sylvia Plath'a 

öykünmesiyle bir tutulamaz. Yalnızca yazdıklarının onda bıraktığı bazı etkiler söz konusudur. Marmara, 

çalışmada ölüm ve intihar ile ilgili "Belki kendini yok etmek de bir kendini koruma girişimi, sevgi görmek 

için atılan bir çığlık, mutlu yaşama olasılığının aranışıdır." (Marmara, 2016: 19) şeklinde bir 

açıklamada bulunmuş, bu ifadeyle yaşama son vermenin insanlardan korunma, beklenilen mutluluğa, 

huzura ermeyle sonuçlanma arayışı olduğunu belirtmiştir. İfadeden anlaşıldığı üzere mutluluğun gelişi 

muhakkak değildir fakat o ihtimali arayış, yolun intiharla sonlanmasıyla olacaktır. Marmara, bu 

çalışmasında Sylvia Plath'ın intiharıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunurken; ölümle, intiharla 

ilgili kendi düşüncelerine de yer vermiş, iç dünyasının kapılarını aralamıştır. Yani bu çalışma, ruhunda 

olanı iyice açığa çıkarmış, onda ölüme dair bazı duyguları güçlendirmiştir, denilebilir. Öyle ki, 

çalışmanın bitiminden iki yıl sonra Nilgün Marmara da kendini 5. katta bulunan evinden yeryüzünün 

soğuk yüzüne bırakmış, yazdıklarını yaşama karşı son tepkisiyle doğrulayarak 13 Ekim 1987'de yaşama 

veda etmiştir. 

Elbette intiharının sebebini yalnızca bunlarla değerlendirmek doğru olmayacaktır. Eşi Kaan Önal'ın, 

Nilgün Marmara'nın sürekli asık suratlı, ızdırap çeken ve ölümü düşünen biri olarak algılanmasından 

duyduğu rahatsızlık yerindeyse de yaşamına intiharla son veren birçok önemli isim gibi onun da 

tabiatında intihar olgusu hep var olmuştur. Hastalığının da bu durumdaki etkisi muhakkaktır. 

Bahsettiğimiz tesirler, yalnız başına bu durumda etkili olmuş değillerdir. Bu bahisler, onun var olan 

duygu dünyasına eklenen bazı düşüncelerdir. 

3.  Nilgün Marmara’nın 1980 Sonrası Şiirleri ve İntihar Düşüncesi 

Cumhuriyet döneminde; Yedi Meşaleciler, Beş Hececiler, Birinci Yeni (Garip) ve İkinci Yeni Şiir 

Hareketi, Hisar Topluluğu, Mavi Hareketi gibi farklı edebiyat toplulukları ve hareketleri karşımıza 

çıkmaktadır. 13 Şubat 1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Nilgün Marmara da 1980 sonrası Cumhuriyet 

Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer edinmiş önemli şairlerindendir. Şair, içerisinde bulunduğu 

dönemin şairleriyle iletişim hâlinde olup, onların şiirlerini takip etmektedir. 1980 ve sonrası Türk 

şiirinde de farklı şiir eğilimleri mevcuttur. “İmgeci şiir” denebilecek şiirleriyle bilinen Nilgün Marmara, 

döneminin ilgi çeken isimlerden olmuştur. Yapı ve söyleyiş biçimine, yani dili kullanım şekillerine 

içerikten daha fazla önem veren dönem şairleri, imge kullanımı açısından da güçlü bir üsluba sahiptirler. 

“İçe dönük” şiirleriyle yaşarken ve yaşamlarını yitirdikten sonra isimleri anılan ve anılacak olan 

şairlerin, şiiri bir araç olarak görmedikleri, iyi şiir yazma çabasında oldukları bilinir. Kapalı anlatımıyla 

Nilgün Marmara şiiri de güçlü imgeleri ve dili kullanım şekliyle ön plana çıkmıştır. İntihar düşüncesi, 

Nilgün Marmara şiirlerinde yaşamının son çeyreğinde, yani 1980 sonrasında daha fazla dikkati çeker. 

Bu sebeple özellikle 1980 sonrası şiirlerinden bazı kısımları ele alma gereği duyulmuştur.   
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Nilgün Marmara’nın şiirlerini ele almadan evvel şunu belirtmek gerekir: İntiharla son bulan bir yaşamın 

yalnızca intihar kurgusuyla geçirilmiş olduğunu düşünmek elbette mantıklı olmayacaktır. Burada 

Nilgün Marmara'nın şiirlerinde intihar düşüncesinin sezinlendiği kısımlar ele alınmış, yaşamının 

bütünüyle ölüm düşüncesiyle devam ettiği iddiasında bulunulmamıştır. Özellikle 1980-81 yıllarından 

sonraki şiirlerinde görülen bu olgudan söz edilmiştir. 

Nilgün Marmara'nın şiirlerinde ilk olarak, insanlara ve dünyaya karşı olan uzaklığını görmek 

mümkündür. Yer yer ümitvar olduğunu düşündüren metinleri varsa da bu, ondaki umutsuzluk durumunu 

bastıracak çoklukta ve nitelikte değildir. Ondaki hastalığın belirtisi olan duygu ve düşünce dünyasında 

oldukça etkili olan depresyon da bu umutsuzluk durumunun en önemli sebeplerindendir. Onun dünyada 

ve insanlar içerisinde ayrı, öteki bir dünyası vardır. Bu, dünya içinde başka bir dünyadır ve özne, içinde 

yaşadığı dünyadaki yalnızlığını şöyle dile getirmiştir: 

Üşümüşüm... 

Bu yaklaşan kışla değil, 

Deniz ürpertisi, göğün alacasıyla değil, 

Ellerimin soğukluğu hep bir kalabalıkta. 

(Marmara, 2015: 102) 

Burada Nilgün Marmara'nın insanlar içerisindeki insansızlığını açıkça görmekteyiz. Yalnızlık hâliyle 

bağlantılı olarak bir soğukluktan söz etmiştir ki bu soğukluk, elbette fiziki dış etkilerle 

bağdaştırılamayacak bir durumdur. İnsanlarla arasında genel anlamda bir çizgi olan Marmara, içinde 

bulunduğu topluma da yabancıdır. Zaman geçtikçe ondaki ölme isteğini artıracak olan etkilerden biri 

olan bu yalnızlık, onun şiirlerinin ana temalarından biridir. Şairin Kağıtlar isimli kitabından alınan 

aşağıdaki mısralarında da bu temayı görmek mümkündür: 

  Benimdir bilirim kendimin sevgilisi, 

  benim sevgilim değil. 

  Coşkuyla koşulan uzaklıklar 

  Dönüştükçe serin çıkmazlara 

  Örtülü, acımasız olan. 

  (Bu böyle yazgısı bilirim)? 

  Zorlamam artık düşsel bir yalnızlık aşımını. 

  Suskun dururum 

   biraz da ölü 

    bu oluş yazısında. 

      (Marmara, 2019b: 73) 

İlk iki mısradan hareketle, Nilgün Marmara’nın insanlara olan uzaklığından, onlara karşı olan 

güvensizliğinden söz etmek gerekir. İnsanı, salt gerçek sevgiyle sevebilecek olan yine kişinin kendisidir. 

Şiir öznesi bunu kesinler bir ifadeyle dile getirmiştir. Devamında ise; ben’in yaşamında önemli yere 

sahip olan, gitmenin sevindirici bir istek uyandırdığı kişilere, mekânlara yahut duygu dünyasına giderek 

uzaklaştığını belirttiği görülür. Öyle ki onlar, artık “örtülü, acımasız” olan çıkmazlara teşbih edilecek ve 

olumsuzluk barındıran kişi, mekân ve duygu dünyaları olacaktır. İçinde bulunduğu çıkmazı açmaya/dile 

getirmeye çalışan özne, burada da yaşamla ölümü iç içe gördüğünü belirtmiş, dünyada ısrarlı istence 

değer bir durum olmadığını kastetmiştir. Ben, burada ve ele alınan öteki şiirlerinde, ölgün ruhunun 

bitkinliğini farklı şekillerde dile getirmiştir.   

Ölüm temasının en belirgin şekilde görüldüğü şiir olarak ilk kısmı aşağıdaki şekilde olan; 

Pek az zamanı kaldı bu zora koşulmuş bedenimin, 

Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi... 

Tüy, kan ve hiçbir salgıyı düşünmeden, 

Kesmeliyim soluğunu doğmuş olmanın! 

 

Nasıl da biçilmiş kaftan ölüm 

bu solgun yürek için. 

Sevinçlerle sevinçleri bağlamayan zaman bir, 

bir boz köprü ve onun dayanılmaz gölgesi. 

 

Yitiyor işte gözardı edilen bedenim, 

Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi... 

Dost, ana baba ve hiçbir umudu düşünmeden 

Doğramalıyım bu tiksinç vücudu beynimle!       (Marmara, 2015: 109) 
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"Savrulan Beden" şiiri gösterilebilir. Marmara, sona yaklaştığını belirterek başladığı şiirinden beş yıl 

sonra yaşamına son verecektir. 1982 yılının ocak ayında yazmış olduğu şiirde, içinde intihar düşüncesini 

yaşattığı belirgin bir şekilde görülür. Yine ölümünün hesapsız kitapsız, bir anda olmasını arzuladığı 

görülmektedir. Cinayet, ona göre doğurulmuş olmaktır. 

Ölüm, ben için artık kaçınılmaz görünmektedir. Hayatta olmanın kendisi de yaşıyor olmanın göstergesi 

değildir şeklindeki düşünceleri, "Ben hep azar azar yaşadım, yarattım. (Yaşadım ve yarattım 

denilebilirse eğer)" (Marmara, 2019a: 120) dediği bir metninden alıntıyla daha anlaşılır kılınabilir. 

Özne, burada solgun bir ruhtan öte değildir, olmak gibi bir çabası da yoktur. Çünkü zaten ona göre 

yaşamla ölüm birbirini tamamlayan olgulardır. Bir yanda kendisi gibi gitmeyi isteyen ruhu, öte yanda 

ise düşünce dünyasında yer alan ailesi ve dostları vardır. İntihar mektubunda dahi onlardan kendisini 

bağışlamalarını dileyecektir. 

Bu noktadan sonra artık öznenin, zihnen intihara başlama çığlığını görmekteyiz. Bu düşünce artık, karşı 

konulamaz bir istek görünümünde karşımızdadır: 

Bilir miydim yaklaşan karanlığı daha önceleri, 

Son verilebilir yaşamın benimki olduğunu? 

Şendim, şendim ben, 

Kahkaham insanları ürkütürdü! 

 

Zamanı azaldı artık, zorlanmış bedenimin, 

Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi... 

Aşk, bağ ve hiçbir utkuyu düşünmeden, 

Kalıvermeliyim öylece kaskatı! 

(Marmara, 2015: 110) 

Şiirin kalan iki dörtlüğüne bakacak olduğumuzda Marmara'nın, hastalığının ileri bir noktaya ulaşmadan 

evvelki durumundan söz ettiğini görmekteyiz. Marmara, sohbet ortamlarının beklenen, sevilen sesidir 

ve sahiden şen kahkahaların insanıdır. Fakat ruhunu ele geçiren hastalığı ona "Bir sabah, bedenimin tüm 

hücrelerini ele geçirmiş bir acıyla uyanıyorum, bundan böyle, nereye baktığı bilinmeyen gözlerinizle 

her karşılaştığımda katlanacak bir acıyla." (Marmara, 2017: 41) cümlelerini kurduracak, benliğini 

tümüyle kaplayan acının, insanlarla iç içe oldukça artacağını söyletecektir. Bu tahammülsüzlük de içinde 

bulunduğu depresyonun bir neticesidir. 

Geçen zaman artık katlanılır değildir. Ruhunu ezen intihar düşüncesiyle kıvranan şair, ölüm şekline de 

karar vermiş görünmektedir. Tıpkı yaşamına son verdiği zamandaki gibi, şiirde de bir savruluşun 

ardından kaskatı kalmayı dile getirmiştir. Yani yıllarca, en azından yaşamının son beş altı yılında 

ruhunda, zihninde bu düşünceyi taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Bilinir ki, bir düşünce başta zihinde olumlanmasa da uzun müddet düşünülmesi onu artık olabilir 

kılmaya yetecektir. İnsan yapmayı diledikleri için -birçokları olumlamasa da- zihnini kolayca ikna 

edebilecek, isteğinin doğruluğuna inandırabilecek kabiliyete sahiptir. Marmara da -belki hastalığının 

başlangıcından itibaren- kendisi için kurtuluş olarak gördüğü intihar düşüncesinin doğruluğuna 

kendisini inandırmış ve kendi doğrularının peşinden gitmiştir.  

"Sürüyorum dansımı bu dikey tabut içre, günden geceye, geceden güne" (Marmara, 2017: 53) dediği bir 

metninde de yine yaşamında kendisini ölü olarak ele almıştır. Yaşamını dikey tabut olarak nitelendiren 

ben, yatay ve huzurlu olacağını düşündüğü tabutu, yani gerçek bir ölümü arzulamaktadır. Bu alıntıdan 

hareketle Nilgün Marmara’nın, şiirlerinde olduğu gibi düz yazılarında da sözcük seçişi ve kullanıştaki 

ustalığından söz ettirdiğinden bahsetmek gerekir. 

"Kuğu Ezgisi" isimli şiirinde; 

Kuğuların ölüm öncesi ezgileri şiirlerim, 

Yalpalayan hayatımın kara çarşaflı 

  bekçi gizleri. 

 

Ne zamandır ertelediğim her acı, 

Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi, 

  —bu şiir— 

 

Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim  
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Dost kalmak zorunda bana ve 

  sizlere! 

 

Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o, 

uykusunu bölen derin arzudan. 

 

Büyüsünü bir içtenlikten alırsa, 

Kendi saf şiddetini yaşar artık 

  —bu şiir— 

Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü, 

ulaşılmayanın boyun eğen yansısı, 

Sevda ile seslenir sizlere! 

(Marmara, 2015: 111) 

Kuğu, sembolik olarak sadakati, aşkı, sevgiliyi temsil eder. Aynı zamanda kuğunun gölde süzülüşü ve 

zarafetinin yanında vahşi taraflarının da olduğu bilinir. Marmara’nın bu şiirinde, kuğuların güzellik 

yönünü ele alarak şiirlerinin, onların ölümü öncesindeki seslerden oluştuğunu dile getirirken kuğuyu 

kendisi olarak düşündüğü söylenebilir. Ezgiler, kulağa hoş gelen dingin seslerdir. Özne de dingin bir 

ruhla kendi karanlığını anlatmıştır. Artık sendeleyerek yürüdüğü bir yaşama sahip olan ben, şiirlerinde 

kendisine dair yazdığı hususları yine "kara çarşaflı bekçi gizleri"ne teşbih etmiştir. Kara kelimesi de 

alelade kullanılmış değildir. Şair karamsarlığa, olumsuzluğa işaret eden rengi, genel anlamda olduğu 

gibi, burada da renkleri kullanmadaki ustalığıyla kullanmıştır. 

Yağdıkça biriken, çoğalan yağmur gibi acının da bir kenarda birikmesi daha büyük bir probleme sebep 

olabilmektir. Özne burada ertelediği acılarının artık onu yoracak noktaya gelmeye başladığını dile 

getirmiş ve ondan geriye kalanın şiirleri olacağından söz etmiştir. Bu şiirler yaşarken kendisine, 

yaşamına son verdikten sonra da kalanlara dost olması içindir. Yaşamında olduğu gibi yazarken de 

şiirlerini ölümü çerçevesinde düzenlemiş, o kıymetle daktiloya çekip bir kenarda biriktirmiştir. 

Özne için yaşam, gerçekleşmeyen ve gerçekleşmeyecek olan güzelliklerin, isteklerin merkezidir. Bu, 

klasik şiir geleneğinden süregelen bir anlayıştır. Dünyaya yazıyla seslenmek, olmayanı şiirle aktarmak 

şairin kendini anlatma biçimidir. 

Şiir öznesinin “ölüm kokusu” yayan bir başka şiirinde ise; 

Dirim çürüyor yanıbaşımızda! 

Dağılıyor kokusu ölümün, 

    bu bezgin şafaktan. 

Sırt dönüşler, yalanlar, aşağılamalarla 

daha da ıralıyor canı 

    varoluş sevincinin 

 

Ölümse bilir nasıl çakacağını 

    —elden ve ayaktan— 

Kendi kararı ve sonsuzluğuyla 

    yakın kılar artık, 

    cansız olmayı! 

(Marmara, 2015: 112) 

Özne, yaşamın ve yaşamının herkesin gözünün önünde çürüdüğünü dile getirerek, dünyada aralıksız 

olarak ölüme yürüdüğünü dile getirmiştir. Onun hayatla bağlantılı bıkkınlığı, yalnızca “Dirim çürüyor 

yanıbaşımızda” ifadesinden dahi anlaşılmaktadır. 

Marmara'nın şiirlerinde sıkça geçen ölü, ölüm, kan gibi kelimeler esasında, şairin sürekli hareket hâlinde 

olan zihnindeki bazı düşüncelerin dışa vurumudur. Burada yaşam, artık ölüm kokusu yayılan bir 

çürümüşlüktür. Ben’in, hayatının her anında duyduğu yoğun bir ölüm kokusu mevcuttur. Ölüm de 

burada, yaşamının sonlandığı soğuk betonla ilişkilendirilmiştir. O beton sertliği, artık yaşama vedayı 

kurgulayan öznenin ölüm arzusunu yakın kılacak, ondaki intihar isteğine son verecektir. Yine bu 

durumun kendi isteği doğrultusunda gerçekleşeceğinden söz edilmiştir. 

Aslan’a göre "Şiir, bu dünyada serbestçe dolaşma, yaratma, değiştirme, bozma ve yapma hakkına 

sahiptir" (Aslan, 2012: 21). Kıvrak bir aklın sahibi olan Marmara da bahsedildiği gibi cümleler yaratmış, 

onları bozmuş, yeniden yapmıştır. Güçlü bir dile sahip olan Marmara'nın şiire hâkimiyetine ayrıca dikkat 
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çekmek gerekir. Döneminin şiirinde rastlanan, şiirlerin bütünlüksüz oluşuna, şairlerle ve şiirlerle sürekli 

münasebeti olduğu hâlde, Marmara'nın şiirlerinde rastlanmaz. 

“Nar-Gülü Rüzgârın Yönsüzlüğünde Kanıyor” isimli şiirinden bir bölüm ele alınınca denebilir ki:   

Bu sonsuz yeryüzü satırında 

Kararması gözlerin, dönüşü başın 

"Al, geri ver ve yoket kendini" der 

Kısa kesik hecelerle. 

(Marmara, 2015: 123) 

Ölümü düşleyen ruh için tüm sesler ölüme bir çağrıdır. Özne de bu durumun doğal bir sonucu olarak 

yaşadığı her olayda, duyduğu her seste, yaşamın ölüm çağrısını duyar. Dünya, sanatkârlar için çok sesli 

bir ızdırap yeridir. Nilgün Marmara'nınki gibi hem sanatkâr hem de psikolojisini belirgin bir şekilde 

etkileyen hastalığın sahibi olan bir ruh için bu, çok daha gerçeklik kazanmaktadır. Bu mısralarda ayrıca 

insanı eleştiren bir tavır da söz konusudur. 

Nilgün Marmara'nın kendine has, kendinden sonra gelenleri etkilemiş ve etkileyecek olan özgün bir dili 

vardır. Bunu hem düz yazılarında hem de şiirlerinde görmek mümkündür. Zaten "her özgün şiirin 

kendisine ait özel bir dili vardır. Bir bakıma her şiir kendi dilini yapar. Bu dil dinamik, üretici ve 

uzuvlaşmış bir özelliğe sahiptir. Şiir, genel dilin dışındadır" (Özcan, 2018: 587). Bu metinler, üretken 

bir aklın görünür şekilleridir. 

Ölüm izi görülen bir başka şiirinden alıntı için şöyle söylenebilir: 

Uzun bir kara kutuyum, ne kayıt 

ölmeye başladıktan bu yana! 

(Marmara, 2015: 172) 

Kaya-Kulak isimli şiirin geneli ele alınacak olduğunda daha farklı meselelere değinmek gerekse de 

burada ele alınan konu gereği ilgilenilmesi gereken mısralar üzerinde durulacaktır. Burada 

varoluşçuluğun kurucusu olan Soren Kierkegaard'dan söz etmek gerekir. Dizeler, ilk olarak onun 

"ölmek, her şeyin bitmesi anlamına gelir; ama ölümü ölmek, ölümünü yaşamak demektir; ve bunu tek 

bir an yaşamak, onu sonsuza kadar yaşamak demektir" (Kierkegaard, 2017: 26) cümlelerini akla getirir. 

Metinlerinde, varoluşçuluk ve nihilizmden etkiler görülen Nilgün Marmara'nın bu mısralarında mutlak 

bir Kierkegaard etkisi mevcuttur. Bir kez ölümü tatmış birinin kendi sonuna dek ölümü ölmesinde, bu 

düşüncenin izleri görülmektedir. 

Yaşamının sonuna doğru "Yeryüzünün tüm bağırsakları uzunluğunda umutsuzluğumuz. İçerde 

labirentin karmaşıklığı boyunca katlanan bir saldırma ve saldırılma korkusu. Çıkış yolu mu? Arka 

pencere hangi gezegene açılır? Baktığı yer yakın bir beyaz duvar, kısaltılmış uzunluk" (Marmara, 2019a: 

387) diyerek açık bir şekilde evinin arka penceresinden başlayıp uzayacak bir yolculuğun ve kendi 

düşüncesiyle huzurun hayalini dile getirmiştir. Bu hayalini, bu metni yazdıktan bir yıl sonra 

gerçekleştirecektir. İntihar onda, umutsuzluğunun onu sonsuz umuda götüreceği düşüncesidir. Bir çıkış 

yolu, ışıklı bir gezegendir. Sonunda da dilediği dünyaya ulaşmak için adım atmış ve hayata veda etmiştir. 

4. Sonuç 

Türk ve dünya edebiyatında yaşamına intiharla son verme yoluna giden onlarca önemli isim vardır. 

Burada şiirleri ve yer yer yaşamı ele alınan Nilgün Marmara da Türk edebiyatının erken yaşta yitirdiği 

bu önemli isimlerden biridir. Nilgün Marmara'nın şiirlerinin intiharı ekseninde ele alındığı bu çalışmada 

öncelikle, yalnızca ölüm kurgusundan oluşan bir hayattan söz edilmediğinin bahsi yapılmıştır. Burada 

ölüm arzusunun, intihar düşüncesinin belirgin olduğu mısralar ele alınmış ve bunlar intiharı 

çerçevesinde incelenmiştir. Görülmektedir ki dış etkilerin yanında Nilgün Marmara'nın yaşamını en çok 

hastalığı etkilemiştir. Çevresince neşeli, güler yüzlü olarak da tanımlanan Marmara, zaman geçtikçe ve 

ilaç tedavisini reddettikçe sonu intihar olan bir yola yürümüştür. 

Ölümün tüm kıvrımlarını bilen şiir öznesi, açık bir dille olmasa da, yaşamını şiirine aksettirmekten 

çekinmemiştir. Nilgün Marmara şiirinde genel olarak kapalı ifadelerle karşılaşılıyor olsa da gerek 

yaşamıyla ilgili edinilen bilgilerden gerek düz yazılarından hareketle bazı değerlendirmelerde bulunmak 

mümkün olmuştur. Bunlardan hareketle Nilgün Marmara şiiri için; yalnızlık ve dünyaya uyum 

sağlayamama, şiir öznesini kendi’liğinden soyunmak durumunda kalmayacağı bir başka dünya arayışına 
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sürüklemiştir, denebilir. Marmara’nın, kendisi için büyük önem arz eden şiirlerini yaşayanlara dost 

olması için bırakıp gitmeyi düşündüğünü, şiirlerinde görmek mümkündür. Nitekim öyle de yapacaktır. 

Kadın olmanın zorlu süreçlerini yaşayan Marmara, istemediği bir düzenin parçası olmayı reddetmiş, bu 

da onu intihara sürükleyen durumlardan biri olmuştur. Tüm bu söylenenler bir araya getirildiğinde onun 

intiharında; hastalığının (bipolar affektif bozukluk), lisans bitirme ödevi olarak hazırlamış olduğu 

“Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi” isimli çalışmasının, okuduğu eserlerin, 

çevreyle etkileşiminin ve hassas bir ruhun sahibi olmasının etkilerinden söz edilebilir.  

Çalışmanın şekillenmesinde Nilgün Marmara’nın şiirlerinin yanında; defterlere, kağıtlara yazdığı düz 

yazıları, günlükleri ve mektupları da göz ardı edilmeyerek incelenmiştir. Çünkü onun şiirleri, 

ölümünden sonra bastırılan düz yazılarıyla bütün olarak incelenince daha açıklanabilir olmuştur. Duygu 

durumu, yaşamsal alanı, çevresi ve okudukları hakkında edinilen bilgiler, şiirlerindeki gizi çözmek 

açısından kapı aralamıştır.  

Dili kullanımı, yeni sözcükler yaratışı ve özgün cümleleriyle Türk edebiyatına önemli katkıda bulunmuş 

olan Marmara'nın ölümü, hâlâ farklı şekillerde değerlendirilmekte, ölümüyle ilgili farklı düşünceler 

ortaya konulmaktadır. Fakat bunlar gerçeklik payı olmayan birtakım ifadelerdir. Dünyaya erken veda 

etmiş olduğu hâlde bu önemli metinlerin sahibi olması, Marmara'nın güçlü şair/yazar kimliğinin bir 

göstergesidir. 
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Öz 

Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve çevresinde edebiyat ve edebiyat dışı konulardaki eserlerin kaleme alındığı 

yaygın görüşe göre 13-15. yüzyıllarla tarihlendirilen bir edebî yazı dilidir. Bu dönemde muhtelif tür ve 

konularda tercüme ve telif yahut da telif-tercüme eserler kaleme alınmıştır. Bu bildirinin konusunu da Eski 

Anadolu Türkçesiyle kaleme alınmış İslam dinine göre dinden uzaklaştıran küfür sözlerini konu alan mensur 

bir tercüme eser oluşturmaktadır. Mevzubahis eser Muḥammed b. Bālī tarafından Aḥmed Beg b. Yaʿḳūb Çelebi 

b. Süleymān Şāh b. Muḥammed b. Aydın adına Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiş olup Terceme-i Elfāẓ-ı 

Küfr adını taşımaktadır. Eser Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Aşir Efendi Koleksiyonu içinde 167/2 

arşiv numarasıyla korunmaktadır. Eserin tespit edilebilen tek nüshası budur ve eser içerisinde yer aldığı 

yazmanın 28b-45a varakları arasında yer alır. Harekeli nesih hatla kaleme alınan eser sayfada 19 satır ihtiva 

eder ve 13 bâb üzerine kurulmuştur. Bu on üç bâbın her birinde ilgili konularda küfür sayılabilecek sözler, 

meseleler ve bunların hükümleri yer alır. Eser hem dili hem de söz varlığı bakımından dönemi için eskicil 

unsurları içermektedir. Bu bildiride evvela mezkur eserin nüshası tanıtılacaktır. Daha sonra eserin muhtevası 

ve bölümleri hakkında bilgi verilecektir. Eserin dil özellikleri Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerinden çok 

büyük farklılık göstermediği için dil incelemesi notlar şeklinde olacaktır. Eserden yansıyan söz varlığına ilişkin 

hususlar Eski Türkçe ile mukayeseli olarak sunulacaktır. Son olarak mevzubahis eserin yazı çevirisine yer 

verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi; Terceme-i Elfaz-ı Küfr; Muḥammed b. Bālī; dil incelemesi; söz 

varlığı 

 

On Elfāẓ-ı Küfr Written in Old Anatolian Turkish 

 

Abstract 

Dating back to the thirteenth and fifteenth centuries, Old Anatolian Turkish was a literary language produced 

works on literary and non-literary in and around Anatolia. During this period, translation and original or 

original-translated works were written in various genres and subjects. The subject of this paper is a prose 

translation work, which is written in Old Anatolian Turkish and is about the words of swearing that diverts 

from religion according to the religion of Islam. The work in question was translated from Arabic into Turkish 

by Muḥammed b. Bālī on behalf of Aḥmed Beg b. Yaʿḳūb Çelebi b. Süleymān Şāh b. Muḥammed b. Aydın 

and bears the title of Terceme-i Elfāẓ-ı Küfr. The work is preserved in the Süleymaniye Manuscript Library, 

Aşir Efendi Collection with archive number 167/2. This is the only identifiable copy of the work and it is 

located between the 28b-45a leaves of the manuscript in which it is included. The work written in naskh with 

vowel contains 19 lines on the page and is based on 13 chapters. In each of these thirteen chapters, there are 

words, issues and their provisions that can be considered swearing in related matters. The work contains archaic 

elements for the period in terms of both language and vocabulary. First of all, the copy of the mentioned work 

will be introduced in this paper. Then, information will be given about the content and parts of the work. Since 

the linguistic features of the work do not differ greatly from the linguistic features of Old Anatolian Turkish, 

language analysis will be in the form of notes. The issues related to the vocabulary reflected from the work will 

be presented in comparison with the Old Turkish. Finally, the transcription of the work in question will be 

presented. 

 

Keywords: Old Anatolian Turkish; Terceme-i Elfaz-ı Küfr; Muḥammed b. Bālī; linguistic analysis; vocabulary 

 

1. Giriş 

Eski Anadolu Türkçesi; Eski Osmanlıca, Eski Oğuz Türkçesi ve Eski Türkiye Türkçesi gibi isimlerle 

anılan tarihî Türkçenin Oğuz grubuna ait olan ve yaygın bilinen tarihlendirmeye göre 13-15. yüzyıllarda 

Anadolu ve çevresinde kullanılan bir yazı dilidir. Bu dönemde muhtelif türlerde ve konularda kaleme 

alınan telif, tercüme ve telif-tercüme birçok eser bulunmaktadır. Esasen 16. yüzyıl ile yerini Klasik 

Osmanlı Türkçesine bırakan Eski Anadolu Türkçesi kendisine has imlâ ile ses ve şekil bilgisine ilişkin 

hususiyetlerle bir dönemin güçlü bir temsilcisi olmuştur. Bu dönemde edebiyat ve edebiyat dışı 
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konularda birçok eser kaleme alınmıştır. Bunlar arasında tıp, ziraat, astronomi, eczacılık gibi konular 

sıralanabilir. Bunların içinde dinî içerikli eserler de önemli bir yer tutar. Bu çalışmanın konusunu 

oluşturan Terceme-i Elfāẓ-ı Küfr de konusunu İslam dininden alan önemli bir eser olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu eser İslam dininin hoş görmediği ve hatta kimi noktalarda dinden uzaklaştıracak küfür 

sözleri hakkındadır. 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan eser Muḥammed b. Bālī tarafından Aḥmed Beg b. Yaʿḳūb Çelebi b. 

Süleymān Şāh b. Muḥammed b. Aydın adına Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser İstanbul 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Aşir Efendi Koleksiyonu içinde 167/2 arşiv numarasıyla 

saklanmaktadır. Elimizdeki nüsha eserin tespit edilebilen tek nüshasıdır ve içerisinde yer aldığı 

yazmanın 28b-45a varakları arasında yer alır. Harekeli nesih hatla yazılan eser her sayfada 19 satır ihtiva 

eder. Eser 13 bâb üzerine kurulmuştur. Bunlar sırasıyla şöyledir: Evvel bāb muḳaddimeler içindedür 

(32a14); ikinci bāb taŋrınuŋ ẕātında ve ṣıfātındadur (32a15); üçünci bāb ḳurʾāna taʿalluḳ nėsnelerdür 

(32a15-16); dördünci bāb peyġāmberlere taʿalluḳ nėsnelerdür (32a16); bėşinci bāb ẕikre ve tesbīḥe 

taʿalluḳ nėsnelerdür (32a17); altıncı bāb şerīʿat ḥükümlerine taʿalluḳ nėsnelerdür (32a17-18); yėdinci 

bāb ʿālimlere ṣāliḥlere velīlere taʿalluḳ nėsnelerdür (32a18-19); sekizinci bāb īmāna ve küfre taʿalluḳ 

nėsnelerdür (32a19); doḳuzuncı bāb ḳıyāmet ve āḫiret günine taʿalluḳ nėsnelerdür (32b1); onuncı bāb 

sulṭānlara ve beglere taʿalluḳ nėsnedür (32b2); on birinci bāb ġayba ve sırra taʿalluḳ nėsnelerdür 

(32b2-3); on ikinci bāb taʿziyeye taʿalluḳ sözlerdedür (32b3-4); on üçünci bāb fāsıḳlar ẓālimler cāhiller 

sözlerindendür (32b4-5). 

2. Dil incelemesi 

Bu bölümde genel hatlarıyla metnin dil incelemesi yapılacaktır. Eski Anadolu Türkçesinde yaygın 

kullanılan yapılara tek tek değinmek yerine öne çıkan hususlar örneklendirilecektir. 

2.1. Ses bilgisi üzerine notlar 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde mevcut sekiz ünlüye ilaveten dokuzuncu ünlü olarak bilinen bir 

kapalı /ė/ sesinin varlığı imlâ ile tanıklanmasa da etimolojik olarak var olduğu düşünülmektedir. 

Metinden yansıyan kapalı /ė/ ile ilgili sözler şöyle sıralanabilir: bėline 42a16; bėşinci 32a17; dėdügümüz 

29b13; dėrilelüm 44b15; ėmdi 31a10; ėrişe 31a7; ėrte 33b6; ėşidicek 29a19; ėtdiler 28b7; gėce 33b6; 

gėrü 30a9; gėyse 42a15; nė 29a16; nėce 33b17; nėsne 29a16; vėrdi 28b2; yėdinci 32a18; yėgdür 42b5; 

yėlledügile 35a11; yėrde 30b2; yėterse 29b7. 

Damak uyumu Türkçenin hemen bütün dönemlerindeki gibi bu metinde de sağlamken dudak uyumunun 

zayıf olduğu gözlenmektedir. Eski Anadolu Türkçesinin temel özelliğini oluşturan yuvarlaklaşma 

metinde birçok kez tanıklanmaktadır. Eski Türkçede çok heceli sözlerin sonunda yer alan /G/ foneminin 

sıfırla nöbetleşmesi sonucu birtakım sözcüklerde yuvarlaklaşma görülmüştür: adlu 37a4; gizlü 39a6; 

ḥaḳlu 45a11; s̱evāblu 44a14; maʿnālu 40a1. Bunun yanı sıra söz yapımında kullanılan kimi yapım 

eklerinde de yuvarlaklaşma görülür: ābdestsüz 39a3; açuḳ 36a9; artuḳdur 38b18; ayruḳ 36a4; āzādsuz 

38b8; baturur 31b9; diŋsüz 31b3; dolaşdurmış 40b2; eksük 45a3; ėtdüreler 33a14; gümānsuz 33a16; 

ḫayrlu 31b5; ilerü 40a14; sensüz 43a11; sevgülüdür 39a15; şeksüz 33a16; şerlüdür 43a9; üşendürdüŋ 

41a19; żarūretsüz 42a15. Çatı eklerinin ünlülerinde de dudak uyumu dışı kullanımlara rastlanır: 

bulınacaḳ 30b8; dutılur 32a6; ḳurtıla 32a8. Metinde örnekseme yoluyla kimi yuvarlaşma örnekleri de 

mevcuttur: ayru 30a17; gendü 29a8; ṣayru 34b4. Metinde tespit edilen yuvarlak ünlülü çekim ekleri ise 

şöyledir: alduŋ 44b5; anduŋ 35a10; ʿarż ėdüŋ 41a7; aṣṣı eyledüŋ 38b7; bıyıḳuŋ 37b2; bilmezdük 29a13; 

bilmezdüm 32b16; bilüp 28b16; bunlaruŋ 31a19; buyurmışduŋ 31a8; çalabum 34a11; çalabumuz 31a15; 

çalup 36a4; degüldür 30a18; dėyü 33a15; diridür 31a6; eyledük 28b17; gelsün 38b5; getürüp 33a19; 

imāmlaruŋ 33a6; isteyüp 28b17; ḳuluŋ 29b17; muḥāldür 30b2; murādum 34a2; olursavuz 30b10; raḥmet 

ḳılsun 28b12; rivāyet ḳılur 29a10; söylesün 31b3; taŋrınuŋ 29a17; uġraduŋ 44b5; üşendürdüŋ 41a19; 

vėrdüm 38b4; yalanuŋ 31b14; yazavuz 31a9. Kimi çekim eklerinin yalnızca düz ünlülü biçimleri tespit 

edilmiştir: buyurmışdur 31b10; buyurursın 31a15; dutulmışdur 39a1; geldügince 28b11; müştemil 

olmışdı 28b14; oġlı 33b2; oturdı 29a14; oturmışdur 31a3; resūlı 29a11; ṭamusı 31b10.  
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Eski Anadolu Türkçesinin metinde tespit edilebilen ünsüz değişmeleri şöyle sıralanabilir. Metinde söz 

başında /t/ ünsüzünün /d/’ye ötümlüleştiği durumlar gözlenir:  danuḳlıḳ 29b4; dėdügümüz 30a6; dėgil 

31b12; degmez 45a9; delim 28b11; diŋsüz 31b3; dil 28b2; dilerven 43a16; diridür 31a6; doġru 28b2; 

doḳuz 32a1; dursun 31b3; duta 28b8; dükeli 32b9; dürlü 30b6; düşmek 33a1. Yine metinde söz başında 

/k/ ünsüzünün /g/ ile ötümlüleştiği örnekleri bulmak mümkündür: gėç 39a2; geldi 29a12; geldügince 

28b11; gelür 30a19; gendü 29a8; gerek 29b17; gėrü 30a9; getürse 37a4; gey 29a12; gėydügin 42b9; giçi 

38a11; giricek 29b1; gişi 29a12; göglerüm 31a11; göŋlile 29b13; görklü 28b2; gözinden 33b14; gücüŋ 

29b7; güldürmegiçün 31b11; gün 28b11. Eski Türkçede söz içi /ḳ/ ünsüzünün Eski Anadolu Türkçesinde 

/ḫ/’ya sızıcılaştığı örnekler de metinde tespit edilmiştir: aḫsursa 44a15; daḫı 29b5. Söz içi ve söz başı 

/b/ sesinin /v/’ye değiştiği örneklere rastlanmaktadır: çekerven 38b1; evin 29b7; görürven 35b18; 

kāfirven 34b13; vardur 30b19; varmaġa 29b7; vėresin 29b4; yavuz 31b18. Eski Türkçedeki söz içi ve 

söz sonu /d/ seslerinin Orta Türkçe döneminde sızıcılaşarak Eski Anadolu Türkçesi döneminde /y/’ye 

değiştiği gözlenmektedir: ayaġında 31a17; ayrılmaz 31a1; ayru 30a17; ayruḳ 30b15; uyluġı 29a15. 

2.2. Şekil bilgisi üzerine notlar 

2.2.1. İsim ve isim çekimi 

Metin durum ekleri bakımından dönemin diğer eserlerinden çok büyük bir farklılık göstermez. İlgi 

durumu eki yuvarlak ünlülü olarak {+(n)Uŋ} şeklindedir: gendünüŋ 33a4; gişinüŋ 29b16; islāmuŋ 

40b17; issinüŋ 31a19; müslimānuŋ 42b18; peyġāmberüŋ 29a14; sözüŋ 32b10. Ek teklik birinci kişide 

benüm 33b13 ve çokluk birinci kişide bizüm 31a8 olarak tespit edilmiş olup teklik üçüncü kişide anuŋ 

28b6 ve çokluk üçüncü kişide anlaruŋ 40a2 biçiminde tanıklanmıştır. Belirtme durumu eki {+(y)I} 

şeklinde tanıklanmıştır: gişiyi 33a2; ṣavābı 29a1; taŋrıyı 30b4. Yönelme durumu eki {+(y)A} şeklinde 

tespit edilmiştir: gişiye 34a18; maġfirete 28b13; masḫaraya 33b12; oġlana 38a13; taŋrıya 32a1. 

Bulunma durumu eki {+dA} şeklindedir: ḳatında 35a7; yavuzında 35a14. Ayrılma durumu eki {+dAn} 

şeklindedir: ḥaḳdan 28b16; islerinden 28b17; ḳuldan 28b9; küfrden 28b8. Vasıta durumu eki {+lA} 

şeklindedir: artmaġıla 30a19; birle 28b2; göŋlile 30a7; iḳrārla 30a14. Eşitlik durumu eki için {+cA} 

tespit edilmiştir: dilince 43b17; vechince 37b1. Metinden yansıyan iyelik ekleri örnek çekimlerle 

şöyledir: feriştehlerüm 31a11; ʿilmüŋ 40a10; maʿnāsı 28b15; çalabumuz 31a8; ḳulları 31b1. 

2.2.2. Fiil ve fiil çekimi 

Görülen geçmiş zaman çekimi şahıslara göre şöyledir: aṣṣı eyledüm 38a9; uġraduŋ 44b5; yaratdı 28b2; 

eyitdük 29b1; seçdiler 28b8. Öğrenilen geçmiş zaman çekimi ise şahıslara göre şöyle tespit edilmiştir: 

eylemişsin 40b2; buyurmışdur 31b11; söylemiş 32b13;  eylemişler 32a14. Geniş zaman çekimi metinden 

yansıdığı kadarıyla şöyledir: ḳılurvan 36a17; ḥaḳlaşurın 35a17; buyurursın 31a15; ḳorḳudur 45a5; kāfir 

olurlar 30a12. Gelecek zaman çekimi yalnızca teklik üçüncü şahısta tespit edilmiştir: olısar 35b2; 

olmayısar 35b2. Emir ve gönüllülük kipi şahıslara göre şöyledir: saḳlayayın 43a1; girmeyeyim 43a12; 

destūr vėrgil 31a13; gel 39b12; diŋsüz dursun 31b3; varalum 31a16; bilüŋüz 36a18. İstek kipinin çekimi 

şahıslara göre metinden tespit edilebildiği kadarıyla şöyledir: işleyem 34a17; giresin 31b19; öde 39a5; 

yazavuz 31a9; çıḳasız 31a12; buyuralar 33a10. Şart kipinin çekimi metinde şahıslara göre şöyle 

tanıklanmıştır:  bulsam 39a17; olurısaŋ 42a10; ınanmasa 29b15; olursavuz 30b10; ṣorsalar 40b12. 

Fiilimsiler bakımından metin incelendiğinde isim-fiil olarak yalnızca {-mAk} tespit edilmiştir: 

daḳınmaḳ 42b1; ḳurtarmaḳdan 42a17. Sıfat-fiil ekleri metinde çeşitlilik göstermektedir. Bunlar 

şöyledir:{-dUk, -dIk}: geldügince 28b11; öldüginden 31b1; içdigüŋ 35a6. {-mIş}: ṣuṣamış 31b17. {-

(y)An}: oḳuyan 36a; söyleyen 33a3. {-mAz}: yaramaz sözlerden 30b17. {-ecek}: vācib ėdecek nėsne 

32b19. {-esi}: işlemeyesi 35a9. Metinde tespit edilen zarf-fiil ekleri işe şunlardır: {-(y)IncA}: 

ınanmayınca 30a13; ḳatmayınca 30a14; geldügince 28b11;  berkimeyince 30a14. {-medin}: getürmedin 

33b1. {-IcAk}: giricek 29b1; gelicek 30b2; cefā ėdicek 42a9; başlayıcaḳ 38a1. {-(y)Up}: çalup 36a4; 

işleyüp 35a3. 
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Ek-fiilin çekimi Eski Anadolu Türkçesinde teklik ve çokluk birinci ve ikinci şahıslarda zamirlerle 

çekimlenirken, teklik ve çokluk üçüncü şahısta -dur / durur ile çekimlenir. Metinden yansıyan görüntü 

şöyledir: kāfirven 34b16; degülsin 34a8; taŋrıdur 34a6; elindevüz 34a10.  

3. Söz varlığı üzerine notlar 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan metin bir tercüme eser olması sebebiyle tabiatıyla alıntı unsurları 

ihtiva etmektedir. Bununla birlikte metinde dönemi için eskicil olarak kabul edilebilecek otuzdan fazla 

sözden bahsedilebilir. Bu sözler ve sözcüklerin kökenlerine ilişkin açıklamalar şöyledir: 

aṣṣı: Sözcük metinde iki kez eyle- yardımcı fiili ile geçmektedir: aṣṣı eyledüm 38a9 ve aṣṣı eyledüŋ 

38b7. Tarama Sözlüğünde (bundan sonra TS) sözcük ‘yarar, kazanç, fayda, kâr’ olarak 

anlamlandırılmıştır (Dilçin, 1983, s. 14b-15a). Esasen aṣṣı sözü, Eski Türkçe asıg ‘kâr, avantaj’ sözüne 

dayanır (Clauson, 1972, s. 244b; Erdal, 1991, s. 181; Nadalyayev vd., 1969, s. 60a). 

bayıḳ: Sözcük metinde sen taŋrı işin işle bayıḳ taŋrı sözüŋ işini işledi yāḫūḏ işleye dėse 34b1 ifadesinde 

bir kez geçmektedir. TS’de sözcük ‘açık, belli, aşikar, gerçek, kuşkusuz, kesinlikle’ anlamlarında geçer 

(Dilçin, 1983, s. 28b). Sözcük aynı şekilde Eski Türkçede bulunur. bayık sözcüğü Eski Türkçede ‘doğru, 

emin’ anlamlarındadır (Clauson, 1972, s. 383b; Nadalyayev vd., 1969, s. 79b).  

bayıt-: Bu sözcük metinde yalnız bir defa lā ḫavle bayıtmaz yāḫūḍ saŋa fāyide eylemez 37b11 ifadesinde 

tespit edilmiştir. Sözcük TS’de ‘zengin etmek’ olarak anlamlandırılmıştır (Dilçin, 1983, s. 28b). 

Sözcüğün yapısı bay+ı-t- şeklinde açıklanabilir. Buna göre bay ‘zengin’, bayı- ‘zengin olmak’ (Dilçin, 

1983, s. 28b) ve -t- ettirgen çatı ile ‘zengin etmek’ anlamına gelmektedir. Sözcük Eski Türkçede bayut- 

‘zengin etmek’ anlamında tanıklanmaktadır (Clauson, 1972: 383a; Nadalyayev vd., 1969, s. 79b; bayu- 

yapısı için bk. Erdal, 1991, s. 475). 

bekle-: Bu söz metinde yalnız bir kere allāhu teʿālā ṣavābı ilhām eyleye ve ḫatā ve zelelden bekleye ve 

saḳlaya 29a1 cümlesinde geçmiştir. bekle- fiili bugünkü bilinen anlamı dışında metinde ‘saklamak, 

korumak’ anlamlarında geçmektedir (Dilçin, 1983, s. 29b). Sözcüğün yapısı bek ‘sıkı, sağlam’ (Clauson, 

1972, s. 323a) sözcüğüne +le- isimden fiil yapma ekinin getirilmesiyle oluşmuştur. Sözcük aynı şekilde 

Eski Türkçede ‘güvende tutmak, güvende korumak’ (Clauson, 1972, s. 326b; Nadalyayev vd., 1969, s. 

92b) anlamıyla tanıklanmaktadır. 

biti: Sözcük metinde bir kez şu cümlede geçmektedir: ve eger terāzūya yāḫūḏ ṣırāṭ köprisine yāḫūḏ 

ḥisāba yāḫūḏ ʿamellerüŋ bitilerine inkār eylese kāfir olur 43a19. Sözcük ‘yazı, yazılı şey, mektup’ 

anlamlarına gelirken, metindeki anlamı ‘defter-i amel’dir (Dilçin, 1983, s. 36a). Burada ‘amel defteri’ 

anlamında bir dinî terim olarak geçen söz Eski Türkçede bitig (< biti-g) şeklinde ve ‘yazıt, kitap, harf’ 

anlamında geçmektedir (Clauson, 1972, s. 303a; Nadalyayev vd., 1969, s. 103b; Erdal, 1991, s. 184). 

börk: Bu söz metinde yalnız bir kez ve şu cümlede geçmektedir: ve eger mecūsīler börkin gėyse başına 

baʿżı imāmlar eydür kāfir olur ve baʿżılar eydür kāfir olmaz 42a12. Sözcük ‘başa giyilen külah, kalpak 

gibi şeyler’ anlamına gelmektedir (Dilçin, 1983, s. 39a). Eski Türkçede de aynı şekilde rastlanan sözcük 

‘kep, başlık’ olarak anlamlandırılmıştır (Clauson, 1972, s. 362a; Nadalyayev vd., 1969, s. 118a). 

degir-: Bu fiil metinde yalnız bir kez şu ifadede geçer: ve eger yėr öpse bu daḫı ḥarāmlıḳda secdeye 

yaḳındur günāhı secdeden yėyinrekdür yüz ve elin yėre degirmedügiçün ve selāmlaşmaḳ ḥālinde el 

öpmek gendü elin öperise mekrūhdur 44a8. Sözcük metinde degir- olarak yazılmış olsa da esasen degür- 

biçiminde ve ‘eriştirmek, ulaştırmak’ anlamında bu dönem metinlerinde rastlanır (Dilçin, 1983, s. 62b). 

Bu söz Eski Türkçede tegür- (< teg-ür-) şeklinde ve ‘ulaştırmak’ anlamında geçmektedir (Clauson, 

1972, s. 485b; Nadalyayev vd., 1969, s. 548a).  
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degülmisse: Bu ifade metinde üç kez tanıklanmıştır. Bunlardan biri şöyledir: eger eyitse kāşke ramażāna 

oruc farż degülmisse göŋlüm aladı dėse kāfir olur 39a10. İfade ‘olmasaydı, olmamış olsaydı’ (< degül 

i-miş i-se) anlamındadır (Dilçin, 1983, s. 62b).  

degzin-: Bu ifade metinde yalnız bir kez şu örnekte geçmiştir: ḳaçan kim ḥelāl bulsam ḥarāmuŋ yöresin 

degzinmezem dėse kāfir olmaz 39a18. ‘devretmek, çevrilmek, dönmek, dolaşmak’ anlamlarındaki bu fiil 

Eski Türkçede tegzin- (< tegiz-in-) ‘dönmek, döndürmek, çevirmek’ şeklinde tanıklanmıştır (Clauson, 

1972, s. 488b; Nadalyayev vd., 1969, s. 549b). 

delim: Sözcük gün geldügince devleti müteraḳḳī ve ʿömri delim ve saʿādeti muḳīm olsun 28b11 

örneğinde bir kez tanıklanmıştır. Bu söz Eski Türkçede telim biçimde olup ‘çok’ anlamına gelmektedir 

(Clauson, 1972, s. 499b; Nadalyayev vd., 1969, s. 550b). Eski Anadolu Türkçesindeki yapı bilindik bir 

söz başı /t/ > /d/ ötümlüleşmesi olup ‘çok, birçok, fazla’ anlamındadır (Dilçin, 1983, s. 63a). 

dėril-: Sözcük metinde sadece bir kez eyitse kim gelüŋ ḫōş dėrilelüm dėse kāfir olur 44b15 örneğinde 

geçer. Bu söz ‘toplanmak, tecemmu etmek’ anlamına gelmektedir (Dilçin, 1983, s. 81a). Eski Türkçede 

sözcük tėril- biçimiyle kapalı /ė/ ile ve ‘toplanmak’ anlamıyla tanıklanmıştır (Clauson, 1972, s. 547b; 

Nadalyayev vd., 1969, s. 554a; Erdal, 1991, s. 677). 

diŋsüz: Sözcük metinde üç kez geçmiş olup bunlardan biri şöyledir: bir ḥadīs̠de buyurdı kim her ki 

diŋsüz dura ḳurtıla 32a8. Sözcüğün anlamı TS’de ‘sessiz, sakin’ olarak anlamlandırılmıştır (Dilçin, 

1983, s. 78a). Taş, Tezcan’a dayanarak sözcüğün TS’de de geçtiği gibi dıŋsuz olarak değil de diŋsüz 

olarak ön sıradan okunması gerektiğini belirtir (2015, s. 44-45).  

dükeli: Mevzubahis sözcük metinde 11 kez geçmiştir. Bunlardan bir örnek şöyledir: eger eyitse taŋrınuŋ 

dükeli sözi yalandur eger fulān işi işlerisem dėse and olur ol gişi işlemeyesi olursa keffāret vėre kāfir 

olmaya 35a8. Bu söz ‘hep, hepsi, bütün’ anlamlarına gelmektedir (Dilçin, 1983, s. 86b) ve Eski Türkçe 

tükel ‘bütün, tam’ sözüne dayanmaktadır (Clauson, 1972, s. 480b; Nadalyayev vd., 1969, s. 595b).  

düriş-: Sözcük metinde bir kez geçmiştir: eger bir ṣāliḥ gişiye eyitse iŋen ḳatı dürişme uçmaġuŋ ardına 

düşersin dėse kāfir olur 40a17. Sözcük ‘çabalamak, çalışmak, sebat etmek’ anlamlarına gelmektedir 

(Dilçin, 1983, s. 87b).  

ėrte: Sözcük metinde bir kez geçer: her bir müʾmin ki ėrte ve gėce bu duʿāyı oḳuya ki bu āfetden 

ḳurtılmaġa sebeb ola duʿā budur 33b6. Sözcüğün anlamı açık bir şekilde ‘sabah, yarın, gelecek sabah’tır 

(Dilçin, 1983, s. 129a). Sözcük yine aynı biçimde ve anlamda Eski Türkçede tespit edilmektedir 

(Clauson, 1972, s. 202b; Nadalyayev vd., 1969, s. 182a; Erdal, 1991, s. 62). 

iley: Sözcük metinde yalnız bir kez geçmiştir: peyġāmberüŋ ileyinde oturdı dizin dizlerine söykedi ve 

iki elini iki uyluġı üstine ḳodı ve eyitdi ki yā muḥammed ḫaber vėr baŋa ki īmān nė nėsnedür 29a14. 

Sözcük tarihî Türkçe metinlerde ileg ‘ön’ anlamında geçer. 

iŋen: Sözcük metinde yalnız bir kez geçer: ve eger bir ṣāliḥ gişiye eyitse iŋen ḳatı dürişme uçmaġuŋ 

ardına düşersin dėse kāfir olur 40a17. Sözcük ‘çok, pek, daha çok, gayet’ anlamlarına gelmektedir 

(Dilçin, 1983, s. 128a; Clauson, 1972, s. 187a; Nadalyayev vd., 1969, s. 211a). 

issi: Sözcük metinde dört kez tanıklanmıştır. Bunlardan bir örnek şudur: kitāb issine ḥaḳḳ teʿālā tevfīḳ 

vėre ve saʿādetin dāyim ḳılıvėre inşāʾallāhu teʿālā 32a11. Sözcük ‘sahip, malik’ anlamlarına 

gelmektedir (Dilçin, 1983, s. 129b). 

keleci: Sözcük metinde iki kez tanıklanmıştır: eger bir gişi bir gişiye sögse yā kāfir yā yehūdī yā mecūsī 

dėse ol eyitse ben böyle degülmissem senüŋile kelecimi ėtmeyeydüm dėse kāfir olur 41b16. Bu söz ‘söz, 
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laf, lakırdı’ anlamına gelmekte olup (Dilçin, 1983, s. 144b), Moğolca kökenlidir ve DLT’de keleçü ‘söz, 

konuşma’ anlamındadır (Taş, 2015, s. 69). 

ḳıġır-: Sözcük metinde yalnız bir kez geçmiştir: ve eger bir gişinüŋ adı ʿabdullāh olsa daḫı bir gişi anı 

ḳıġırsa ey ʿ abdullāh dėse lafẓını taṣġīrlese kāfir olur 38a11. Sözcük ‘çağırmak, davet etmek, seslenmek, 

haykırmak’ anlamlarına gelmektedir. Bu söz Eski Türkçe kıkır- ‘bağırmak’ sözcüğüne dayanır (Clauson, 

1972, s. 612a; Nadalyayev vd., 1969, s. 445a; Erdal, 1991, s. 466). 

küydür-: Sözcük metinde tek bir örnekte geçer: eger bir ʿilm meclisinde bir kāfir eyitse baŋa islām ʿarż 

edüŋ dėse müslimān olayın dėse bir gişi anı meclisüŋ āḫirine küydürse kāfir olur 41a8. küydür- (< küy-

dür-) sözü ‘bekletmek’ anlamına gelmektedir (Dilçin, 1983, s. 163b). 

ṣayru: TS’de bu sözcük ‘hasta’ anlamına gelmektedir (Dilçin, 1983, s. 194b) ve metinde yalnız bir kez 

geçmiştir: bir gişi ṣayru olaġan olsa yāḫūḏ gey ḳoca ve ḳarı olsa bir gişi eyitse bu şol gişidür ki taŋrı 

bunı unutdı yāḫūḏ taŋrı ḳatında unudulmışdur dėse dürüstrek ḳavl budur kim kāfir olur 34b4. 

söyke-: Sözcük TS’de ‘dayamak’ anlamıyla geçer (Dilçin, 1983, s. 204a) ve metinde yalnız bir kez tespit 

edilmiştir: bir gişi çıḳa geldi ki ṭonı gey aḳdı saçı gey ḳarayıdı ve anuŋ üzerinde sefer-i es̠er belürmezdi 

bizlerden hiçbir gişi anı bilmezdük tā ki geldi peyġāmberüŋ ileyinde oturdı dizin dizlerine söykedi ve iki 

elini iki uyluġı üstine ḳodı 29a14. 

üründü: Sözcük TS’de ‘seçilmiş, seçkin, güzide, mümtaz, en iyi’ anlamlandırılmıştır ve metinde bir kez 

tanıklanmıştır: ol küfr zāyil olmaz ve ol gişi müslimān olmaz tā ki recaʿtü ʿ ammā ḳultü dėmeyince dürüst 

ve üründü ḳavl budur 33b5. Bu söz Eski Türkçede üḏründi şeklinde geçer (Clauson, 1972, s. 70b; Erdal, 

1991, s. 339) ve Taş sözcüğün yapısını üründü < ür-ündi < üdür- şeklinde açıklar (2015, s. 90-91). 

üşendür-: TS’de bu söz ‘tedirgin etmek, rahatsız etmek’ olarak anlamlandırılmaktadır (Dilçin, 1983, s. 

236b) ve metinde yalnız bir kez geçmektedir: eger eyitse üşendürdüŋ incitdüŋ beni tā yaḳın oldum ki 

kāfir olam dėse baʿżılar ḳatında kāfir 41a19. 

yaŋsıla-: TS’de sözcük ‘taklit etmek’ anlamında geçer (Dilçin, 1983, s. 246a) ve metinde yalnız bir kez 

tespit edilmiştir: eger müʾeẕẕini masḫaralıḳ içün yaŋsılasa kāfir olur 38a4.  

yėynirek: Metinde yalnız bir kez tespit edilen sözcüğe TS’de yer verilmiş olup ‘daha hafif, ehven’ olarak 

anlamlandırılmıştır: eger yėr öpse bu daḫı ḥarāmlıḳda secdeye yaḳındur günāhı secdeden yėynirekdür 

yüz ve elin yėre degirmedügiçün ve selāmlaşmaḳ ḥālinde el öpmek gendü elin öperise mekrūhdur 44a8. 

yıġ-: Sözcük metinde üç kez tespit edilmiş olup anlamı TS’de ‘menetmek, engel olmak’ olarak 

verilmiştir (Dilçin, 1983, s. 255b): resūl ḥażreti ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem eyitdi aç ṭoyur ve ṣuṣamış 

ṣuvar ve eyü işlere buyur yavuz işlerden yıġ ve eger bunları işlemege gücüŋ yetmezise dilüŋi ṣaḳla 

ġayrdan ayruḳ nėsne söyleme ki uçmaġa giresin 31b18.  

yıġılın-: Bu söz de metinde bir kez ‘çekinmek, kaçınmak’ anlamıyla geçmiştir (Dilçin, 1983, s. 255b): 

taŋrı teʿālā buyurdıyısa ḳabūl eyledüm ve neden kim yıġdıyısa yıġılındum 40b19. 

yiyi: Sözcük Eski Türkçe yıdıg sözüne dayanır (Clauson, 1972, s. 887b) ve TS’de ‘koku’ anlamıyla geçer 

(Dilçin, 1983, s. 260a). Sözcüğe metinde yalnız bir kez rastlanır: ḳaçan bir ḳul yalan söylese firiştehler 

ıraḳ olurlar andan bir mīl ḳadarınca ol söyledügi yalanuŋ çirkin yiyisinden rivāyet ḳılur 31b14. 

yoyıl-: Sözcük TS’de yoyul-, yuyul- yüyül- biçimlerinde ve ‘zail olmak, silinmek, bozulmak’ 

anlamlarında geçer (Dilçin, 1983, s. 263a). Metinde ise sözcük yalnız bir kez tanıklanmıştır: bunuŋ 

ḥükmi oldur kim ol gişi şeksüz gümānsuz kāfir olur ve cümle işledügi ḫayr ve ṭāʿat ve ʿibādeti yoyılur 

ve eger bu kelimeyi söylemezden öŋdin ḥacca varmış olurısa ol ḥacc bāṭıl olur 33a17. 
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4. Metnin yazı çevirimi 

[28b] (1) şükr bī-ḥad ve sipās bī-ʿad ol pādişāhlar pādişāhına ki (2) yaratdı insānı doġru ḳāmet ve görklü 

ṣūret birle ve dil vėrdi (3) anlara feṣāḥat birle ve ʿaḳl vėrdi anlara ʿināyet birle ve ilhām (4) ve inʿām 

eyledi anlara īmān ve islām [ve] raḥmet birle ve bezedi anları maʿfiret (5) ve ṭāʿat ve ʿ ibādet birle ṣalavāt-

ı zākiyāt ol seyyid-i kāyināt (6) üzerine kim ʿālemi münevver ḳıldı kerāmet ve muʿcizāt birle ve anuŋ āl 

(7) ve aṣḥābı üzerine kim ḳahr ėtdiler kāfirler ġazā ve şecāʿat birle ve (8) īmānı küfrden seçdiler ʿilm ve 

ḥikmet birle ve bundan ṣoŋra bu faḳīr (9) [ve] ḥaḳīr ḳuldan ki muḥammed bin bālīven iltimās eyledi 

emīr ve emīrzāde-i (10) muʿaẓẓam maʿdeni’l-luṭf ve’l-kerem veliyyü’l-eyādī ve’n-niʿam marżiyyü’l-

ḫiṣāl ve’ş-şiyem aḥmed beg bin yaʿḳūb çelebi bin ve süleymān şāh bin muḥammed (11) bin aydın gün 

geldügince devleti müteraḳḳī ve ʿömri delim ve saʿādeti (12) muḳīm olsun ve ābā vü ecdādına raḥmān 

ve raḥīm taŋrı raḥmet ḳılsun ve (13) maġfirete müstaġraḳ eylesün āmīn yā rabbe’l-ʿālemīn ve işāret ḳıldı 

kim (14) elfāẓ-ı küfr kitābın kim on üç bāb üzerine müştemil olmışdı ʿarabīden (15) türkīye tebdīl olına 

tā ki maʿnāsı rūşen ve feḥvāsı muʿayyen ola (16) ve türkī bilenlere āsān ve muʿayyen ola işāret [ve] 

beşāret bilüp ḥaḳdan (17) ʿināyet ve himmet islerinden himmet isteyüp iḳdām eyledük ümīḏdür ki 

[29a] (1) allāhu teʿālā ṣavābı ilhām eyleye ve ḫatā ve zelelden bekleye ve saḳlaya ve (2) ve ḫāṭır-ı 

ḥāmidümüze şöyle vārid oldı ki her nesne gendünüŋ żıddıyıla (3) bilinür muḳteżāsınca iki bāb ilḥāḳ 

ėdevüz birisi īmān ve islām (4) beyānında ola ve birisi dil saḳlamaḳ beyānında ola bunlardan ṣoŋra alṭı 

(5) elfāẓ-ı küfr aḥkāmına şürūʿ ḳılına zīrā ki evvel īmān ve islām (6) bilinmeyince küfr bilinmez 

temennāmuz ḥaḳdan budur ki cümle īmān ehlini (7) īmān ve islām üzerine s̠ābit-ḳadem ḳıla ve küfrden 

ve ḍalāletden (8) ve maʿṣiyetden ıraḳ duta gendü fażlı ve keremile innehū veliyyü’l-ḥasenāt (9) ve 

mucībe’d-daʿvāt evvel bāb ki īmān ve islām beyānındadur (10) rivāyet ḳılur ʿömer bin el-ḫaṭṭāb 

raḍıya’llāhu ʿanhu ve eydür ki günlerde (11) bir gün taŋrı resūlı ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḳatında 

oturmışduḳ nāgāh (12) bir gişi çıḳa geldi ki ṭonı gey aḳdı saçı gey ḳarayıdı ve anuŋ (13) üzerinde sefer-

i es̠er belürmezdi bizlerden hiçbir gişi anı bilmezdük tā ki (14) geldi peyġāmberüŋ ileyinde oturdı dizin 

dizlerine söykedi (15) ve iki elini iki uyluġı üstine ḳodı ve eyitdi ki yā muḥammed ḫaber vėr baŋa ki 

(16) īmān nė nėsnedür taŋrı resūlı eyitdi īmān oldur kim ınanasın (17) taŋrınuŋ birligine ve varlıġına ve 

ınanasın anuŋ feriştehlerine ve (18) ve ınanasın anuŋ kitāblarına ve ınanasın anuŋ peyġāmberle[rine] ve 

ınanasın ḳıyāmet (19) günine ve ınanasın anuŋ ḫayrına ve şerrine bunları ėşidicek eyitdi 

[29b] (1) ol gişi giricek eyitdük yā muḥammed bundan ṣoŋra eyitdi ki ol gişi (2) ḫaber vėr baŋa islāmdan 

ki islām nė nėsnedür resūl hażreti (3) ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem eyitdi ki islām oldur kim danu{l}ḳlıḳ 

vėresin (4) ki taŋrıdan artuḳ taŋrı yoḳ ve danuḳlıḳ vėresin ki muḥammed anuŋ resūlıdur (5) ve daḫı islām 

oldur kim namāz ḳılasın daḫı oldur kim zekāt (6) vėresin daḫı oldur kim ramażān ayın oruc dutasın daḫı 

oldur kim (7) taŋrı evin ḥacc ėdesin eger varmaġa gücüŋ yėterse el-ḫaber be-tamām-ı rivāyet (8) ḳılur 

ʿabdullāh bin ʿömer raḍıya’llāhu ʿanhu ki eyitdi taŋrı resūlı ṣallallāhu (9) ʿaleyhi ve sellem müslimān 

oldur kim müslimānlar selāmet olalar anuŋ (10) dilinden ve elinden elfāẓ-ı īmān budur kim gişi ėde 

īmān (11) ehlinden ola  ِه  mes̠vāla bilmek gerek kim آَمْنُت بِاهللِ َو َملَئَِكِتٍه َو ُكتُِبِه َو ُرُسِلِه َو اْلَيْوِم اآْلِخِر َو بِاْلقَدَِر َخْيِرِه َو َشِرِّ

her gişi ki (13) bu dėdügümüz altı nėsneye dilile iḳrār eylese göŋlile ınansa (14) iʿtiḳādı bek olsa ol gişi 

müʾmin ve imān ehlinden olur eger (15) bu altınuŋ birisine ınanmasa yāḫūḏ birisinde şekki gümānı olsa 

iʿtiḳādı (16) bek olmasa ol gişinüŋ īmānı islāmı dürüst olmaz hemān ṣırf (17) kāfir olur neʿūẕu bi’llāh 

daḫı bilmek gerek kim ʿāḳil bāliġ ḳuluŋ üzerine (18) evvel vācib oldur kim taŋrı teʿālā[yı] birleye nėte 

kim ḳurʾān-ı mecīd içinde ḫaber (19) vėrdi 1 ِْنسَ  إَِّل  ِليَْعبُدُون  maʿnāsı budur kim َوَما َخلَْقتُ  اْلِجنَ  َواْْلِ

[30a] (1) ḥaḳ celle celālühü eyitdi yaratmadum ben cinleri daḫı ādem oġlanlarını illā (2) baŋa ḳullıḳ 

ḳılsun eylemek yaʿnī beni birlemek içün pes taŋrı teʿālā (3) bildüginden ve birledüginden ṣoŋra vācibi 

olur kim īmān ve şehādet (4) getüre nėte kim dėdük elfāẓ-ı īmān elfāżın ve şehādet elfāẓı (5) budur ki 

ėde  ُ(6) اَْشَهدُ اَْن ّلَ اِلهَ اِّلَ هللاُ َواَْشَهدُ اََن ُمَحَمدًا َعْبدُهُ َوَرُسولُه ve şöyle bilmek gerek kim īmān dilile bu dėdügümüz 

nėsnelere iḳrār eylemekdür (7) ve göŋlile bilmek ve ınanmaḳdur yalŋuz dilile iḳrār eylemek īmān olmaz 

(8) zīrā ki eger yalŋuz dilile iḳrār eylemek īmān olsayıdı münāfıḳlar (9) müʾmin olalardı ve eger göŋlile 

bilse ammā ınanmasa ve iḳrār eylemese gėrü (10) īmān olmaz ve eger bu nėsne īmān olsayıdı kitāb ehli 

 
1 Zâriyât suresi, 56. ayet: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 

581). 
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kāfirler (11) biriŋizden müʾmin olalardı zīrā ki anlar bu dükelin bilürler velīkin iḳrār eylemezler (12) ve 

ınanmazlar bundan ötürü kāfir olurlar maʿlūm oldı ki bu nėsneler dilile (13) iḳrār eylemeyince ve göŋlile 

ınanmayınca īmān īmān olmaz nėte kim zernīḫle kireç (14) ikisin biri birine ḳatmayınca ḳıl ḳoparmaz 

iḳrārla ınanmaḳ daḫı ikisi berkimeyince (15) īmān olmaz ve şöyle bilmek gerek kim īmān islām ikisin 

birdür müʾmin (16) müslimāndur ve müslimān müʾmindür ehl-i sünnet ve cemāʿat meẕhebi budur (17) 

ve baʿżı sünnīler dėmişler ki īmān ayru islām ayru islām ayrudur ikisi (18) bir degüldür ve şöyle bilmek 

gerek kim īmān artmaz ve eksilmez zīrā ki īmān (19) artmaḳ ṣūret baġlamaz illā küfr artmaġıla pes böyle 

olıcaḳ lāzım gelür ki  

[30b] (1) bir gişi bir ḥāl içinde hem müʾmin hem kāfir ola bu nėsne böyle olmaḳ (2) muḥāldür zīrā ki 

küfr [ve] īmān bir yėrde cemʿ olmaz īmān gelicek küfr (3) gider ve küfr gelicek īmān gider neʿūẕu bi’llāh 

ve ḳaçan kim ʿāḳil ve bāliġ (4) ḳul taŋrıyı bilse vü birlese ve ol dėdügümüz altı nėsne eyitse ve şehādet 

(5) kelimesin eyitse dilile dėse ve göŋliye ınansa ḥükm olunır anuŋ īmānına (6) ve islāmına ve bu īmān 

ve islām ḥükm olduġından ṣoŋra dürlü ṭāʿatler (7) ve ʿibādetler vācib olur namāz zekāt ramażān orucı 

ḥacca varmaḳ (8) ve gėrü ḳalan aḥkām-ı şerīʿat-ı mecmūʿ farż ve vācib olur ey sebebleri bulınacaḳ (9) 

ve şöyle bilmek gerek kim īmān ʿamelüŋ ġayrıdur yaʿnī īmān ʿamel degüldür (10) ve ʿamel īmān 

degüldür zīrā ki eger eyidesi olursavuz kim ʿamel īmāndandur (11) lāzım gelür bundan ki ḳaçan 

ʿamelden birez sāḳıṭ olsa īmānuŋ baʿżısı (12) sāḳıṭ ola nėte kim ḥāyiẓa ʿavratdan namāz ve oruc ve 

ḳurʾān oḳımaḳ ve (13) mescide girmek sāḳıṭ olur bu ʿibādetler andan sāḳıṭ olmaġıla (14) anuŋ īmānınuŋ 

baʿżısı sāḳıṭ oldı dėmezüz pes maʿlūm oldı ki ʿamel (15) īmāndan degülmiş īmān ayruḳ ve ʿamel ayruḳ 

imiş bu arada bu bābı (16) tamām ḳılduḳ ki müṭālaʿa ḳılına melālet olmaya va’llāhu aʿlem bi’ṣ-ṣavāb 

(17) ikinci bāb dili yaramaz sözlerden saḳınmaḳdur ḥaḳ teʿālā ḫaber vėrür (18) ve eydür kim 

ki vardur  āler hiçbir kelime söz söylemez illīdemā (19)maʿnāsı budur kim  2  َما يَْلِفظُ  ِمنْ  قَْولٍ  اَِّل  لَدَْيهِ  َر۪قيب   َع۪تيد

anuŋ ḳatında saḳlayıcı 

[31a] (1) ḥāżır firiştehler kim dāyim ve s̠ābit ve lāzımdur hergiz ayrılmaz ve ġāfil (2) olmaz bu 

firiştehlerüŋ adı kirāmen kātibīndür birisi ādemüŋ (3) ṣaġ omuzında oturmışdur nė kim işlese ve söylese 

ḫayrdan bu (4) yazar daḫı birisi ādemüŋ ṣol omzında oturmışdur nė kim işlese ve (5) söylese şerden ve 

fesāddan bu yazar ve bu iki firişte ādem oġlanına (6) müvekkeldür mādām ki diridür dāyim ḫayrdan 

şerden yazarlar ve (7) ol vaḳt ki bir müʾmin ḳula ecel ėrişe āḫiret seferine yüz duta bu iki (8) firişte 

eydürler ki ey bizüm çalabumuz bize buyurmışduŋ ki bunuŋ ḫayrını (9) ve şerrini yazavuz mādām ki 

diriyidi bundan ḫayr şer gelüridi biz daḫı (10) yazarıduḳ şimdiden gėrü bundan nė ḫayr gelür nė şer ėmdi 

destūr (11) vėr bize kim göge çıḳalum ḥaḳdan nidā gelür ki ey benüm firiştehlerüm göglerüm (12) 

ṭoludur firiştehlerile size destūr yoḳdur kim göge çıḳasız bunlar eydür (13) ki ey bizüm çalabumuz bārī 

destūr vėrgil bize yėr altına girelüm (14) ḥaḳdan nidā gelür ki ey firiştehlerüm yėrlerüm altı daḫı 

firiştehlerümile (15) ṭoludur bunlar ʿāciz olup eydürler ki ey bizüm çalabumuz ya bize nė buyurursın 

(16) n’ėdelüm ve nereye varalum ḥaḳ sübḥāne ve teʿālā eydür ki ey firiştehlerüm (17) ol ḳulumuŋ gūrına 

mülāzım oluŋ bir gez başında bir gez ayaġında ayaḳ (18) üstine ṭuruŋ baŋa tesbīḥ ve tehlīl ve taḥmīd ve 

temcīd ėdüŋ ḳıyāmete degin (19) ve bunlaruŋ s̠evābların ol gūr issinüŋ dīvānlarına yazuŋ ẕihī ʿināyet 

pādişāhdan 

[31b] (1) ki müʾmin ḳulları öldüginden ṣoŋra daḫı s̠evāblar assı ḳılur resūl hażreti (2) ṣallallāhu ʿaleyhi 

ve sellem her ki taŋrıya ınandıyısa ve ḳıyāmet günine (3) ınandıyısa ḫayr söylesün yāḫūḏ diŋsüz dursun 

daḫı bir ḥadīs̠de (4) buyurmışdı kim bāʾiḳ bir ḳul bir söz söyler taŋrı rāżı olacaḳ sözlerden (5) göŋlinden 

geçemez ve bilmez ol söz ḫayrlu [ḫayr]suz mıdur ammā ḥaḳ teʿālā ol (6) bir sözle ol ḳuluŋ uçmaḳ içinde 

derecātın yüceldür ve bāʾiḳ bir ḳul (7) bir kelime söz söyler taŋrı sevmedügi sözlerden göŋlinden geçmez 

ve bilmez (8) ki ol söz yaramaz sözdür ammā ḥaḳ teʿālā ol ḳul ol bir kelime (9) sözile cehennem içine 

baturur maşrıḳdan maġrib ḳadarınca ve daḫı ḥadīs̠de (10) buyurmışdur kim veyl ṭamusı şol gişinüŋdür 

kim yalan söylese (11) ḳavmi güldürmegiçün veyl anuŋdur veyl anuŋdur daḫı bir ḥadīs̠de buyurmışdur 

(12) ki gişi şol yalan yėter ki dėgil ėşitdügin ve gördügin söyleye bir ḥadīs̠de (13) buyurmışdur ki ḳaçan 

bir ḳul yalan söylese firiştehler ıraḳ olurlar (14) andan bir mīl ḳadarınca ol söyledügi yalanuŋ çirkin 

 
2 Kâf suresi, 18. ayet: “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek 

bulunmasın.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 575) 
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yiyisinden rivāyet ḳılur (15) berāʾ bin ʿāzib3 raḍıya’llāhu ʿanhu ve eydür kim bir ʿarab resūl ḥażretine 

geldi (16) ve eyitdi kim ḳulavuzla beni bir ʿamele ki anı işlemek sebebile uçmaġa girem resūl ḥażreti 

(17) ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem eyitdi aç ṭoyur ve ṣuṣamış ṣuvar ve eyü işlere buyur (18) yavuz işlerden 

yıġ ve eger bunları işlemege gücüŋ yetmezise dilüŋi ṣaḳla ġayrdan (19) ayruḳ nėsne söyleme ki uçmaġa 

giresin ʿīsā peyġamber ʿaleyhi’s-selām eyitdi 

[32a] (1) taŋrıya ḳullıḳ eylemek on baḫşdur doḳuz baḫşı diŋsüz durmaḳdur (2) ve bir baḫşı ādemīlerden 

ḳaçmaḳdur bir ḥadīsde resūl ḥażreti ʿaleyhi’s-selām (3) beyān ḳılmışdur her ki çoḳ söylese anuŋ ṣaḳaṭı 

çoḳ olur (4) ve kimüŋ ki saḳaṭı çoḳ ola günāhı çoḳ olur ve kimüŋ ki (5) günāhı çoḳ ola ṭamu aŋa evlā ve 

lāyıḳ olaraḳdur muʿāẕ4 bin cebel raḍıya’llāhu ʿanhu (6) eytdi yā resūllullāh biz dutılur mıvuz 

söyledügimüz sözi eytdi yā cebel oġıl (7) gişi yüzi üzerine ṭamu içine bıraḳmaz illā dilden gelen günāhlar 

daḫı (8) bir ḥadīs̠de buyurdı kim her ki diŋsüz dura ḳurtıla bu bābda (9) aḥbār ve ās̠ār ve hükemā sözleri 

ḥadden geçedür ammā saʿādet ehline (10) bir söz ve azacuḳ naṣīḥat es̠er ėder şeḳāvet ehline az ve çoḳ 

söz (11) berāberdür fāyide eylemez kitāb issine ḥaḳḳ teʿālā tevfīḳ vėre ve saʿādetin (12) dāyim ḳılıvėre 

inşāʾallāhu teʿālā bundan ṣoŋra elfāż-ı küfr aḳsāmına (13) ve aḥkāmına şürūʿ ḳılalum bu elfāż on üç bāb 

üzerine bünyād (14) eylemişler fihrist budur evvel bāb muḳaddimeler içindedür (15) ikinci bāb taŋrınuŋ 

ẕātında ve ṣıfātındadur üçünci bāb (16) ḳurʾāna taʿalluḳ nėsnelerdür dördünci bāb peyġāmberlere 

taʿalluḳ nėsnelerdür (17) bėşinci bāb ẕikre ve tesbīḥe taʿalluḳ nėsnelerdür altıncı bāb (18) şerīʿat 

ḥükümlerine taʿalluḳ nėsnelerdür yėdinci bāb ʿālimlere (19) ṣāliḥlere velīlere taʿalluḳ nėsnelerdür 

sekizinci bāb īmāna ve küfre taʿalluḳ 

[32b] (1) nėsnelerdür doḳuzuncı bāb ḳıyāmet ve āḫiret günine taʿalluḳ nėsnelerdür (2) onuncı bāb 

sulṭānlara ve beglere taʿalluḳ nėsnedür on birinci bāb (3) ġayba ve sırra taʿalluḳ nėsnelerdür on ikinci 

bāb taʿziyeye (4) taʿalluḳ sözlerdedür on üçünci bāb fāsıḳlar ẓālimler (5) cāhiller sözlerindendür evvel 

bāb muḳaddimeler içindedür muḳaddimelerden (6) birisi oldur ki ḳaçan bir mesʾelede birḳaç vech küfr 

vācib olur olsa (7) bir yalŋuz vech küfri menʿ ėder olsa fetvā vėrici gişiye vācib olur ki (8) meyl eyleye 

şol vech ki küfri menʿ ėder ola küfr nė fetvā vėrmeye (9) ve eger küfri menʿ ėtmege hīç vech olmasa 

dükeli cihetden küfr vācib (10) ėder olsa fāyide eylemez ol sözüŋ maʿnāsını ḥaml ėtmek şol vech ki 

küfri (11) vācib ėtmeye pes küfr nė fetvā vėrile ve rücūʿa ve tevbeye ve nikāḥını yeŋilemege (12) buyrula 

ikinci muḳaddime oldur ki her ki küfr kelimeyi söylese (13) eger ciddi ve iʿtiḳādıla söylemiş olurısa 

şekk yoḳdur ki kāfir olur ve eger (14) iʿtiḳādı olmasa kelime-i küfr idügine velīkin gendü iḫtiyārıla 

dėmiş (15) olursa ʿulemānuŋ eks̠eri ḳatında kāfir ammā baʿżı ʿulemā ḳatında kāfir olmaz küfr (16) 

kelimesin idügin bilmezdüm dėmek ʿöẕr degüldür ammā ḳaçan kim bir gişi söz söylemek istese (17) dil 

üzerine küfr kelimesi cārī olsa eger ḳaṣdı yoġıken söylediyise kāfir (18) olmaya ve eger ḳaṣdı varısa 

kāfir ola üçünci muḳaddime oldur kim bir gişinüŋ (19) göŋline küfr vācib ėdecek nėsne düşse ve ol gişi 

anı söylemege gide 

[33a] (1) görse ol göŋle düşmek mażarrat eylemez yaʿnī söylemeyince kāfir olmaz (2) dördünci 

muḳaddime oldur ki bir gişi kelime-i küfr söylese ayruḳ gişiyi (3) güldürmegiçün söyleyen daḫı ol söze 

gülen daḫı kāfir olur bėşinci (4) muḳaddime oldur ki bir gişi gendünüŋ kāfirligüne rāżī olsa (5) ʿulemā 

ittifāḳ eylemişlerdür ki kāfir olur ol gişi ve eger ayruḳ (6) gişinüŋ küfrine rāżī olsa imāmlaruŋ bir nėcesi 

eydür ki ol gişi (7) kāfir olur ve bir nėcesi eydür ki kāfir olmaz ve bilgil kim bu elfāż-ı (8) küfrüŋ 

mesʾelen üç dürlüdür bir dürlüsi oldur kim ḫaṭā söylemiş (9) olur kāfir olmaz bunuŋ ḥükmi budur ki ol 

ḫaṭāyı söyleyen gişiye (10) buyuralar tevbe ve istiġfār eyleye ve ol dėdügi sözden recaʿtü ʿammā ḳultü5 

(11) dėye ve daḫı bir dürlüsi oldur ki ol mesʾelede imāmlar iḫtilāf ėdeler (12) yaʿnī bir nėcesi kāfir olur 

dėye ve bir nėcesi kāfir olmaz dėye bunuŋ ḥükmi (13) oldur kim ʿavrat varısa boş olur dėyeler nikāḥın 

yeŋileyeler ve tevbe (14) ve istiġfār ėtdüreler recaʿtü ʿammā ḳultü dėdüreler iḥtiyāṭ içün ve daḫı (15) bir 

dürlüsi daḫı oldur kim ʿulemā ittifāḳ eylemiş ola kāfir olur dėyü (16) bunuŋ ḥükmi oldur kim ol gişi 

şeksüz gümānsuz kāfir olur ve (17) cümle işledügi ḫayr ve ṭāʿat ve ʿibādeti yoyılur ve eger bu kelimeyi 

 
3 Bu özel isim yazmada yanlışlıkla <ʿārib> şeklinde yazılmıştır. 
4 Bu özel isim yazmada yanlışlıkla <maʿāẕ> olarak harekelenmiştir. 
5 “Söylediğim şeyden döndüm.” 
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(18) söylemezden öŋdin ḥacca varmış olurısa ol ḥacc bāṭıl olur ikileyin (19) īmān ve şehādet getürüp ve 

tevbe ve istiġfār eyleyüp recaʿtü ʿammā ḳultü 

[33b] (1) dėdüginden ṣoŋra gėrü ḥaccı döndere yeŋi ḥac eyleye īmān ve şehādet getürmedin (2) ʿ avratına 

cimāʿ ėderise zinā olur ve oġlı doġarısa ḥarāmzāde olur neʿūẕu (3) bi’llāh ve nė ḳadar kim bayaġı 

ʿādetince tevbe ve istiġfār ve şehādet kelimesini (4) dėyecek olurısa ol küfr zāyil olmaz ve ol gişi 

müslimān olmaz tā ki (5) recaʿtü ʿammā ḳultü dėmeyince dürüst ve üründü ḳavl budur ve şöyle gerek 

(6) her bir müʾmin ki ėrte ve gėce bu duʿāyı oḳuya ki bu āfetden ḳurtılmaġa (7) sebeb ola duʿā budur 

 (8)  (9) ikinci bāb taŋrınuŋ ẕātında ve ṣıfatlarında 

ḳaçan kim bir gişi (10) taŋrı teʿālāyı ṣıfatlandursa aŋa lāyıḳ degül ṣıfatla yāḫūḏ taŋrı (11) adlarından bir 

ad masḫaraya alsa dutsa yāḫūḏ taŋrınuŋ buyruḳlarından bir buyruḳ (12) masḫaraya dutsa yāḫūḏ uçmaḳ 

uçmaḳ yoḳdur dėse yeḫūḏ ṭamu yoḳdur (13) dėse kāfir olur ve eger eyitse fulān gişi benüm gözüme 

cühūdlar gibidür dėse (14) taŋrı gözinden dėse ʿ ulemānuŋ eks̠eri ḳatında kāfir olur ve bir ḳavl daḫı budur 

kim (15) bu sözi dėyen gişinüŋ murādı ol gişinüŋ ʿamelini çirkin görmek içün (16) olurısa kāfir olmaz 

ve eger eyitse taŋrınuŋ eli uzundur eks̠er ʿulemā ḳatında (17) kāfir olur ve bir nėce imāmlar eydür eger 

maḥlūḳ eli gibi iʿtiḳād ėtse kāfir (18) ola ve eger ḳudret eli dėyü iʿtiḳād ėtse kāfir olmaya ve eger eyitse 

taŋrınuŋ (19) içindedür murādı mekān olurısa kāfir ola ve eger murādı ḥikāyet ėtmek olurısa  

[34a] (1) ḥadīs̱de geldüginleyin kāfir olmaya ve eger eydürise kim bir söz de söyledim (2) murādum nė 

mekāndur nė ḥikāyetdür dėse niyyetüm yoḳdur dėse eks̠er ʿulemā (3) ḳatında kāfir olur ve eger eyitse 

taŋrı bize naẓar ėder gökden (4) yāḫūd eyitse taŋrı bize naẓar ėder ʿarşdan yāḫūḏ eyitse taŋrı görür (5) 

bizi gökden ve ʿarşdan kāfir olur meger kim ʿarabça taŋrı muṭṭaliʿdür (6) dėrise kāfir olmaya ve eger 

eyitse taŋrı gögüŋ üstinde taŋrıdur <ve yėrüŋ üstinde taŋrıdur> (7) dėse kāfir olur ve eger eyitse ey 

çalabum senden hīçbir yėr ḫālī degüldür (8) ve sen hīçbir yėrden ḫālī degülsin dėse kāfir olur velīkin 

eyide (9) dükeli nėsneler ve dükeli yėrler taŋrı teʿālānuŋ maʿlūmıdur ve eger eyitse (10) bir taŋrınuŋ 

elindevüz dėse bir nėce imāmlar eydür bu söz cāyizdür ve bir nėce imāmlar (11) cāyiz degüldür ve eger 

eyitse ey çalabum uşbu ẓulme rāżī olam bir nėce ʿulemā eyitdi (12) bu söz ḫaṭādur dürüstrek ḳavl budur 

kim ḫaṭā degüldür ve eger eyitse (13) taŋrı ẓulm eyledi baŋa ẓulm eyledüginleyin dėse dürüst ḳavl budur 

kim kāfir olur ve eger (14) eyitse taŋrı yā ʿadl ile dāḏ vėre taŋrı saŋa ʿadl eyleye dāḏ vėre (15) ḳıyāmet 

güninde dėse kāfir olur ve eger eyitse taŋrı ʿadl eylemege (16) oturdı yā duru geldi dėse kāfir olur ve 

eger bir gişi eyitse fulān (17) işi işleyem inşāʾallāh dėse bir gişi daḫı eyitse ol işi işlemege nė (18) 

inşāʾallāh gerek dėse kāfir olur ve eger bir gişi eyitse bir gişiye sen taŋrı işin 

[34b] (1) işle bayıḳ taŋrı sözüŋ işiŋi işledi yāḫūḏ işleye dėse baʿżı ʿ ulemā eyitdiler (2) kim bu söz ḫaṭādur 

ammā eks̠er ʿulemā eydür ḫaṭā olmaya ve eger bir gişi (3) ölse daḫı bir gişi eyitse taŋrı anı iḫtiyār eyledi 

dėse kāfir olur ve eger (4) bir gişi ṣayru olaġan olsa yāḫūḏ gey ḳoca ve ḳarı olsa bir gişi eyitse (5) bu şol 

gişidür ki taŋrı bunı unutdı yāḫūḏ taŋrı ḳatında unudulmışdur dėse (6) dürüstrek ḳavl budur kim kāfir 

olur ve eger eyitse fulān gişinüŋ cānın taŋrı (7) küfr üzerine olsun dėse baʿżı imāmlar ḳatında kāfir olur 

ammā ebū yūsuf (8) ḳatından rivāyet olundı ki kāfir olmaz ve eger eyitse taŋrıya biz başa baş (9) yėterüz 

dėse kāfir olur ve eger eyitse taŋrıya bir fulān gişiye yavuz ḳażā (10) ėrişdi dėse ulu ḫaṭā söylemiş olur 

ve eger gişi eyitse ben taŋrıdan (11) bīzārın yāḫūḏ eyitse peyġāmberden bīzārın yāḫūḏ eyitse ḳurʾāndan 

(12) bīzārın yāḫūḏ eyitse kāfirven yā yehūdiven yā naṣrānīven dėse (13) hīç şarṭ eyitmese kāfir olur eger 

eyitse kāfirven eger fulān işi (14) işledümise dėse ḥāl bu olsa ki ol işi işlemiş olsa kāfir olur (15) ammā 

ebū ḥanīfeyile ebū yūsufdan raḥmetullāhi ʿaleyhimā rivāyet vardur ki kāfir (16) olmaz ve eger eyitse 

eger ben fulān işi işlerisem kāfirven bu nėsne and olur (17) ol dėdügi işi işleyecek olurısa and keffāreti 

vācib olur ol gişi (18) kāfir olmaz şeyḫ imām ḫvāherzāde eydür eger fulān işi işlerisem (19) yā işledümise 

kāfirin dėyen gişi bu sözi and idügin bilürse kāfir 

[35a] (1) olmaz keffāret vācib olur ve eger and idügin bilmezse kāfir olur (2) ve eger eyitse taŋrı bilür 

ben fulān işi işledüm dėse bilüriken ol işi (3) işleyüp durur eks̠er ʿulemā ḳatında kāfir olur ve bir nėce 

ʿulemā eydür kim (4) kāfir olmaz ebū yūsufdan daḫı rivāyet budur kim kāfir olmaz (5) eger bir gişiden 

and isteseler ol eyitse taŋrıya and için dėse and (6) isteyen eyitse taŋrıya and içdigüŋ gerekmez ṭalāḳ [u] 

ʿatāḳ and iç (7) dėse baʿżı imāmlar ḳatında kāfir olur ve eks̠er ʿulemā ḳatında kāfir olmaz (8) dürüstrek 

ḳavl budur kim kāfir olmaz ve eger eyitse taŋrınuŋ dükeli sözi (9) yalandur eger fulān işi işlerisem dėse 
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and olur ol gişi işlemeyesi (10) olursa keffāret vėre kāfir olmaya ve eger eyitse senüŋ anduŋ (11) eşek 

yėlledügile berāberdür dėse kāfir olur ve eger eyitse taŋrı bilür ki (12) senüŋ ġuṣṣaŋ benüm ġuṣṣam 

gibidür ve senüŋ şādlıġuŋ benüm şādlıġum <gibidür> (13) dėse kāfir olur ammā baʿżı imāmlar eydür 

eger ol gişinüŋ eyü işinde (14) ve yavuz işinde mālıla ve tenile gendü eyüsinde yavuzında dürüşür gibi 

(15) dürüşürse kāfir olmaya eyle dürüşmezise kāfir ola ve eger eyitse taŋrı (16) bilür ki dāyim saŋa duʿā 

ḳılurın dėse baʿżı imāmlar ḳatında kāfir olur ve baʿżılar (17) ḳatında kāfir olmaz eger daʿvacısına eyitse 

ben senüŋile ḥaḳlaşurın dėse (18) taŋrı ḥükmiyile ol birisi eyitse ben taŋrı ḥükmini bilmezin dėse yāḫūḏ 

taŋrı ḥükmi bunda (19) yörimez dėse yāḫūḏ bunda taŋrı ḥükmi yoḳdur dėse yāḫūḏ bunda çomaḳ vardur 

[35b] (1) dėse ḥükmi neylesün dėse kāfir olur ve eger eyitse taŋrı varıdı hīç (2) nėsne yoġıdı ve taŋrı var 

olısar hīç nėsne olmayısar dėse bu ṣoŋraġı (3) söz mülḥidler sözidür küfrdür ve baʿżı imāmlar ḳatında 

küfr degüldür (4) velīkin ulu ḫatādur ve eger bir gişiye eyitse taŋrı saŋa inʿām eyledi niʿmet (5) vėrdi 

sen daḫı eylük eyle taŋrı saŋa ėtdügi eylük gibi dėse ol (6) gişi eyitse ol taŋrı baŋa vėrdüginleyin ben 

daḫı aŋa vėrdüm dėse (7) baʿżıları ḳatında kāfir olur baʿżıları ḳatında kāfir olmaz eger bir gişi (8) dōstına 

yā ʿavratına eyitse sen baŋa sevgülüreksin taŋrıdan dėse kāfir olur (9) ve eger bir gişi daʿvīcisine eyitse 

eger sen ʿulemālar taŋrısı olursaŋ (10) ben senden ḥaḳḳumı alam dėse kāfir olur ve eger eyitse taŋrı 

dükeli ḥalḳa (11) eylük ve iḥsān eyledi benüm ḥaḳḳuma yavuzlıḳ eyledi dėse kāfir olur (12) ve eger bir 

gişiye ẓulm eyleseler ol gişi eyitse ẓulm ḥālinde taŋrıdan (13) ḳorḳmaz mısın baŋa ẓulm ėdersin dėse o 

ẓulm ėden yoḳ dėse yaʿnī ḳorḳmazın (14) dėse kāfir olur ve eger ẓulm ḥālinde dėmese yāḫūḏ ḥaḳḳ işlerin 

(15) ṣansa ḥaḳḳ işlemekde nėye ḳorḳın dėse kāfir olmaz ve eger (16) göŋül üzerine taŋrı bilür dėse kāfir 

olur ve eger eyitse ha sen ha taŋrı (17) dėse bu sözi çirkin sözdür velīkin kāfir olmaz ve eger eyitse (18) 

uşbu işi taŋrıdan daḫı senden görürven yāḫūḏ eyitse taŋrıdan umarın (19) daḫı senden umarın dėse bu 

söz daḫı çirkin sözdür ve eger eyitse uşbu 

[36a] (1) taŋrıdan görürven ve seni bu işde sebeb bilürven dėrise bu söz görklü (2) sözdür üçünci bāb 

ḳurʾāna taʿalluḳ nėsnelerdür her ki ḳurʾān āyetlerinden (3) bir āyete inkār eylese yāḫūḏ bir āyet-i ḳurʾānı 

masḫaraya dutsa kāfir olur (4) ve eger dumrı çalup ḳurʾān oḳusa yāḫūḏ daḫı ayruḳ çalġuları çalup ḳurʾān 

(5) oḳusa kāfir olur ve eger  6  اََحد  ُ  uŋ derisin yüzdüm <yāḫūḏ tuluḳın> çıḳardum dėse (6) kāfir قُْل  هَُو ّٰللاه

olur ve eger bir ḳısa boylu gişiye ey 7 َاَِنَّٓا اَْعَطْينَاك den ḳısacuḳ (7) dėse yāḫūḏ seyr vaḳtında yāsīn oḳuyan 

gişiye eyitse yāsīni (8) ulu aġzında ḳoma dėse kāfir olur ve eger ḳurʾān oḳuya[n] gişiye oḳuma (9) dėse 

yāḫūḏ ḳurʾānı aŋma dėse kāfir olur ve eger açuḳ baldır görse (10) eyitse ki 8 َِوٱْلتَفَتِ   ٱلَساقُ   بِٱلَساق yāḫūd 

ḳadeḥi ṭoldur eyitse ki (11)  َ(12)10َواِذَا  َكالُوهُمْ   اَوْ   َوَزنُوهُمْ   يُْخِسُرون şaldsa ve eyitse ki i boḥadeḳūd ḫyā 9 ً  َوَكأْساً ِدَهاقا

dėse masḫaralıḳ içün bu dükelinde kāfir (13) olur ve eger eyitse evim yüksek adın gibi  11 ِاءِ   َوالَطاِرق َوالَسَمَّٓ

(14) dėse kāfir olur ve eger bir cemāʿatı görse ve eyitse ki 12 ً(15) فَلَمْ   نُغَاِدرْ   ِمْنُهمْ   اََحدا dėse istiḫfāfıçun kāfir 

olur ve eger eyitse (17) da dėse kāfir olur ve eger bir gişiye cemāʿate ŋburnu ŋbelürdi senü(16)  13 ُاَْلٰهيُكم

namāz ḳıl dėseler eyitse ben yalŋuz ḳılurvan zīrā ki üz ŋsını bilüāmaʿn(18)  14 ِاء َعِن  اْلفَْحَشَّٓ تَْنٰهى  الَصٰلوةَ  اَِن 

dėmege teʾvīl ėtse kāfir olur (19) ve eger bir başı kel gişiye eyitse ben saŋa sögerin zīrā ki taŋrı saŋa 

sögdi 

 
6 İhlâs suresi, 1. ayet: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 704). 
7 Kevser suresi, 1. ayet: “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 702). 
8 Kıyâme suresi, 29. ayet: “… bacakların birbirine dolandığı zaman …” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 658). 
9 Nebe’ suresi, 34. ayet: “… dolu dolu kadehler …” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 666). 
10 Mutaffifîn suresi, 3. ayet: “Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” 

(Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 675). 
11 Târık suresi, 1. ayet: “Göğe ve târıka andolsun.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 681). 
12 Kehf suresi, 47. ayetin tamamı: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları 

mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 321). 
13 Tekâsür suresi, 1. ayetin tamamı: “Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.” (Altuntaş ve 

Şahin, 2011, s. 699). 
14 Ankebût suresi, 45. ayetin tamamı: “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü 

namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı 

biliyor.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 442-443). 
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[36b] (1) 15 ََكََّل َبْل َران dėdi dėse kāfir olur ve eger eyitse ḳurʾān cebrāʾīl (2) ḫiṭābıdur dėse kāfir olur ve 

eger fesād ve oyun āletine kürāse dėse (3) kāfir olur ve eger taŋrı kitāblarından bir nėcesine iḳrār 

eylemese kāfir olur (4) ve eger 16 ِاْلفَلَق ِ ِ النَاِس ve se dürüst ėd(5) ndan degüldür āurʾḳ 17 قُْل اَُعوذُ ِبَربِّ قُْل اَُعوذُ ِبَربِّ

ḳavl budur kim kāfir olmaz baʿżı imāmlar ḳatında kāfir (6) olur vallāhu aʿlem bi’ṣ-ṣavāb dördünci bāb 

peyġāmberlere taʿalluḳ (7) sözlerdedür her ki peyġāmberlerüŋ bir nėcesine ınanmasa ve iḳrār eylemese 

(8) kāfir olur ve eger peyġāmbere ʿ ayb bulsa ʿ ayblasa kāfir olur (9) ve eger peyġāmberüŋ sünnetlerinden 

bir sünnetine rāżī olmasa kāfir olur (10) ve eger eyitse fulān gişi peyġāmber olsa aŋa ınanmadum dėse 

kāfir olur (11) ve eger eyitse ve eger baŋa fulān nėsneyi buyursa işlemesedüm yāḫūḏ (12) ḳıble şol yaŋa 

olsa ol yaŋa namāz ḳılmasaydum dėse kāfir olur (13) ve eger peyġāmberüŋ ḳılına ḳılcuġaz dėse bir nėce 

imāmlar ḳatında kāfir olur (14) ve bir nėce imāmlar ḳatında kāfir olmaz eger u[lu]lamaḳ ve çoḳlamaḳ 

içün (15) dėdiyise ve eger eyitse bilmezin ki peyġāmber dīv midür yāḫūḏ (16) ādem oġlanı mıdur dėse 

kāfir olur ve eger peyġāmberden ḥadīs̠ (17) rivāyet ėtse ol er böyle dėmiş dėse kāfir olur bir gişinüŋ adı 

(18) aḥmed yā muḥammed olsa yāḫūḏ ebu’l-ḳāsım olsa bir gişi aŋa sögse (19) eyitse ki sen zinādan 

dönmişin daḫı nė ḳadar sen adlu gişi varısa 

[37a] (1) eyledür dėse eger peyġāmberi aŋdıyısa kāfir olur aŋmadıyısa kāfir (2) olmaz ve eger bir gişiye 

eyitseler muḥammede sög sögmez misin seni öldürürüz (3) dėseler hem öldürmek ellerinden gelür olsa 

sögse peyġāmber ḳaṣd (4) kāfir olur ve eger bir muḥammed adlu kimesneyi göŋline getürse aŋa (5) ḳaṣd 

ėdüp sögse kāfir olmaya ve eger muḥammed adlu gişiyi göŋline (6) getürse velīkin aŋa ḳaṣd eylemese 

muṭlaḳ sögse kāfir ola ve (7) ʿavratı bāyin ola ve eger eyitse ādem buġday yėmese biz uşbu belāya (8) 

uġramazıduḳ dėse bir nėceler eydür kāfir olur ve nėceler eydür (9) kāfir olmaz ve eger eyitse fulān gişi 

peyġāmber olursa ben andan (10) ḥaḳḳumı alam dėse anda ḥaḳḳı olup isterise kāfir olmaya ve eger (11) 

anda ḥaḳḳı yoġısa kāfir ola eger eyitse ben taŋrı resūliven yāḫūḏ (12) eyitse ben peyġāmberven dėse 

niyyeti daʿvā-yı nübüvvet olsa kāfir olur (13) ve eger bir gişi peyġāmberlıḳ daʿvīsin eylese bir gişi daḫı 

andan muʿcize (14) istese muʿciz[ā]t isteyen daḫı kāfir ola mı olmaya mı bir nėce meşāyiḫ (15) ḳatında 

kāfir olur ve müteʾaḫḫir imāmlaruŋ bir nėcesi eydür eger anı ʿāciz eylemek (16) ve rüsvā eylemek içün 

muʿcizāt isterise kāfir olmaya ve eger bir gişi (17) peyġāmberden ḥadīs̠ rivāyet eylese daḫı bir gişi ol 

ḥadīs̠e redd eylese (18) baʿżı imāmlar eydür kāfir olur müteʾaḫḫir imāmlaruŋ baʿżısı eydür ol (19) ḥadīs̠ 

mütevātir ḥadīs̠ise redd ėden kāfir olur mütevātir degülise olmaz 

[37b] (1) ve eger eyitse istiḫfāf vechince ḥaḳ ėşitmez dėse biz anı bir nėceler (2) ḳatında kāfir olur ve 

bir nėceler ḳatında olmaz ve eger bir gişiye bıyıḳuŋ kes (3) yāḫūḏ misvāk eyle sünnetdür dėse ol eyitse 

eylemezin dėse (4) eger anuŋ sünnetligine inkār ėderise kāfir olur ve eger eyitse peyġāmber (5) ḳabaḳ 

yėmek severidi daḫı bir gişi eyitse ben anı yemegi sevmezin dėse (6) kāfir olur ve eger bir gişi eyitse 

peyġāmberüŋ meşhedile minberinüŋ arası (7) çemendür uçmaḳ çemenlerinden dėse daḫı bir gişi eyitse 

ben minberile ḥaṣīr (8) görürven ayruḳ nėsne görmezin dėse kāfir olur vallāhu aʿlem (9) bi’ṣ-ṣavāb 

bėşinci bāb ẓikre ve tesbīḥe taʿalluḳ sözlerdedür (10) eger iki gişi çekişse birisi 18 َِّل َحْوَل َوَّل قَُوةَ إَِّل بِاّلَل dėse 

ol (11) birisi eyitse 19 ََّل َحْول seni bayıtmaz yāḫūd saŋa fāyide eylemez dėse yaḫūḏ (12)  ََّل َحْول ’yi n’ėdeyin 

ben baŋa ḥaḳḳım evde dėse yāḫūḏ  ََّل َحْول ḳarın ṭoyurmaz (13) dėse yāḫūḏ eyitse  ََّل َحْول çanaġa doġranmaz 

dėse yāḫūḏ birisi 20 ِ ُ أَْكَبرdėse yāḫūd 22 َّل اِِلهَ اِِّل هللاْ dėse yāḫūḏ 21 (14) ُسْبَحاَن ّٰللاه  dėse birisi (15) bu dėdügümüz ّٰللاه

sözlerüŋ birisin dėse yāḫūḏ  ِ  uŋ derisin (16) çıḳardum yā derisin ḳopardum yā yırtdum yā ṣoydum  ُسْبَحاَن ّٰللاه

dėse yāḫūḍ ırlamaḳ (17) ėşitse dėse ki āyet-i taŋrıdan bunı dėdüginleyin kāfir olur ve eger ḥarām (18) 

ṭaʿām yėriken  olduġından  ḳyėmekden fāriʿ olıca(19) aʿāmdan ṭarām ḥkāfir olur ve eger dėse 23 ِ   ِبْسِم ّٰللاه

ṣoŋra  ِ  dėse kāfir olmaz ve eger ḫamr  اَْلَحْمدُ ّلِله

 
15 Mutaffifîn suresi, 14. ayetin tamamı: “Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.” 

(Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 675). 
16 Felâk suresi, 1. ayet: “De ki: … sabahın aydınlığının rabbine sığınırım.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 705). 
17 Nâs suresi, 1. ayet “De ki: … insanların rabbine … sığınırım.” (Altuntaş ve Şahin, 2011, s. 705). 
18 “Kudret ve kuvvet, yalnız Allah’ın yardımıyla elde edilir.” 
19 Bu ifade “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” ifadesinin kısaltılmış şeklidir. 
20 “Allah'ı her türlü arazlardan, kusur, ayıp ve eksikliklerden tenzih ederim." 
21 “Allah’tan başka ilah yoktur.” 
22 “Allah en büyüktür.” 
23 “Allah’ın adıyla” 
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[38a] (1) ve eger ḫamr içerken ya ayruḳ ḥarāma başlayıcaḳ  24 ِ  dėse kāfir (2) olur bi’l-ittifāḳ ve  ِبْسِم ّٰللاه

eger müʾeẕẕin ünin ėşitse eyitse pāsubānlar (3) üni dėse yāḫūḏ uşbu yalandur dėse kāfir olur ve eger 

müʾeẕẕini (4) masḫaralıḳ içün yaŋsılasa kāfir olur ve eger bir gişiye  25(5) َّل اِِلهَ اِِّل هللا dėgil dėseler dėmezin 

dėse baʿżı imāmlar eydür muṭlaḳā kāfir (6) olur baʿżı imāmlar eydür kāfir olmaz muṭlaḳā ammā baʿżı 

(7) imāmlar eydür senüŋ buyruġıŋıla dėmezin dėmiş olurısa kāfir olmaz (8) ve eger gişiye  26َّل اِِلهَ اِِّل هللْا   

dėgil dėseler ol eyitse bu kelimeden (9) nė aṣṣı eyledüm kim eydeyin dėse kāfir olur ve eger bir gişinüŋ 

adı ʿabdullāh (10) olsa daḫı bir gişi anı ḳıġırsa ey ʿabdullāh dėse lafẓını taṣġīrlese (11) kāfir olur eger 

bir gişi ulu günāh yāḫūḏ giçi günāh işlese daḫı (12) bir gişi aŋa 27 َأسأتْفَْغِر هللا dėgil dėse ol eyitse nė işledüm 

istiġfār (13) ėdeyin dėse kāfir olur ve eger bir nā-resīde oġlana istiġfār eyle (14) dėse kāfir olmaya altıncı 

bāb şerīʿat ḥükmlerine taʿalluḳ (15) nėsnelerdedür her kim şerīʿatı masḫaraya dutsa yāḫūḏ şerīʿat (16) 

ḥükmlerinden bir ḥükmi masḫaraya dutsa kāfir olur ve eger bir gişiye (17) namāz ḳıl dėseler eyitse ol 

suḫreyi yā ol bīkārı işledüm dėse kāfir olur (18) eger namāz ḳıl dėseler eyitse ḳavvād olurın eger 

ḳılurısam dėse yāḫūd (19) bu işi ben nefsüm üzerine örtdüm dėse yāḫūḏ çoḳ zamāndur bu bīkārı 

[38b] (1) çekerven dėse yāḫūḏ kim tamām ėdebilür dėse bu işi yāḫūḏ uṣlu (2) gişi bir işe başlamaz ki 

tamām ėdemeye dėse yāḫūḏ eyitse ādemiler (3) bizümçün ḳılur dėse yāḫūḏ başumı ya elümi namāzdan 

yudum dėse yāḫūḏ (4) eyitse namāzı ekinciye vėrdüm dėse ekmege yāḫūḏ eyitse güyā dur (5) ya dur 

dur ramażān ayı gelsün dükelinile ḳılam dėse yāḫūḏ (6) eyitse namāzı ḳılarvan benüm hīç nėsnem 

artmaz dėse yāḫūḏ eyitse sen (7) namāz ḳılursın nė aṣṣı eyledüŋ dėse yāḫūḏ eyitse namāz ḳılursam atam 

ya anam (8) ölür ya dirilür dėse uşbu cümle elfāżda kāfir olur ve eger bir āzādsuz (9) ḳula namāz ḳıl 

dėseler ol eyitse ḳılmazın ḳılursam müzdi efendimüŋ ölür dėse (10) yāḫūḏ bir gişiye eyitseler namāz ḳıl 

leẕẕet bulasın dėseler eyitse sen (11) namāz ḳılma ki leẕẕet bulasın dėse yāḫūḏ ḳılursam ḳılmazsam 

berāberdür dėse (12) yāḫūḏ nėce namāzdur uşbu ki göŋlüm aldı dėse kāfir olur ve eger eyitse (13) namāz 

ḳıl eyitse ḳılmazın meşāyiḫüŋ baʿżısı eydür ki kāfir olur ve bir nėce imāmlar (14) eydür eger farīża 

namāzuŋ farżı içinde dėseler ḳılmazın dėse kāfir olur ve eger (15) senüŋ buyruġıŋıla ḳılmazın dėmiş 

olsa kāfir olmaya ve eger eyitse namāzı (16) terk ėtmek görklü işdür dėse bir nėceler ḳatında kāfir [olur] 

bir gişi ramażān içinde (17) namāz ḳılsa bu ḳadar daḫı çoḳdur dėse yāḫūḏ ramażān içinde bir namāz 

(18) ġayrı vaḳtdaki yėtmiş namāzdan artuḳdur dėse kāfir olur ve eger (19) bir gişi eyitse namāzgāhlar 

işidür yāḫūḏ namāz bir işdür kim andan ḳaçmaḳ 

[39a] (1) vācibdür dėse yāḫūḏ eyitse namāz gėriye dutulmışdur dėse yāḫūḏ (2) eyitse namāz nėsne 

degüldür dėse yāḫūḏ gėç ḳılacaḳ eks̠eri (3) yayır dėse dėse kāfir olur eger namāz ḳılsa ābdestsüz (4) 

faḳīh-i ebu’l-leys̠ fetvāsı budur kim kāfir olur şeyḫ ḥalvānī fetvāsında (5) kāfir olmaz hem eṣaḥ ḳavl 

budur ve eger zekūtuŋ öde dėseler ödemezin (6) dėse bir ḳavlde kāfir olur ve bir kāfir ḳavlde olmaz 

gizlü (7) mālda ödemezin dėrise ẓāhir mālda ödemezin dėse kāfir olur (8) ve eger eyitse oruc dutmaḳ 

gey ziyān ėder dėse bir nėce imāmlar ḳatında (9) kāfir olur ve eger eyitse kāşke ramażāna oruc farż (10) 

degülmisse göŋlüm aladı dėse kāfir olur ve eger ramażān ayını (11) görse yėne bu aġır ḳonuḳ geldi dėse 

kāfir olur bir gişi eyüye buyursa (12) yavuz işden yıġsa daḫı bir gişi aŋa nė ġavġādur uşbu (13) dėse 

redd ėtmek ve inkār ėtmek içün dėse ḳorḳudur ki kāfir (14) ola bir gūye dėseler ki bir ḥelālim sevgülüdür 

saŋa yoḳsa iki ḥarām mı (15) ol eyitse ḳanḳısı tīzrek ėderise ol sevgülüdür dėse (16) yāḫūd baŋa māl 

olsun ḥelāli ḥarāmı berāberdür dėse (17) ḳorḳudur kim kāfir ola ḳaçan kim ḥelāl bulsam ḥarāmuŋ (18) 

yöresin degzinmezem dėse kāfir olmaz ve eger ḫarāc-güzār kāfirüŋ (19) kāfirüŋ ẓulmıla mālın alsa 

faḳīrlere vėrse s̠evāb umsa kāfir olur 

[39b] (1) ve eger faḳīr anı bilse vėrene duʿālar ḳılsa ve ol vėren gişi (2) āmin dėse vėren daḫı alan daḫı 

kāfir olur ve eger eyitse bir gişiye (3) ki ḥelāl yė ol eyitse baŋa ḥarām sevgülüdür ḥelālden (4) dėse kāfir 

olur ve eger eyitse ḥelāl yėr bir gişi getür kim aŋa secde (5) ḳılayın dėse yāḫūḏ ḥarām yėmek baŋa ve 

revādur dėse kāfir olur (6) ve eger eyitse kāşke zinā eylemek ve livāṭa ve ẓulm eylemek baŋa (7) ḥelāl 

olaydı dėse kāfir olur ve eger eyitse kāşke ḫamr baŋa (8) ḥelāl olaydı dėse kāfir olmaz ve eger eyitse 

ḫamruŋ ḥarāmlıġı ve ḥarām (9) dėmek s̠ābit olmadı ḳurʾānıla dėse kāfir olur bir gişi daʿvīcisine (10) 

 
24 “Allah’ın adıyla” 
25 “Allah’tan başka ilah yoktur.” 
26 “Allah’tan başka ilah yoktur.” 
27 “Ey Allah’ım beni affet.” 



273 

 

eyitse şerʿ ḥükmi böyledür dėse ol eyitse ben şerʿ ḥükmiyile (11) işlemezin dėse baʿżılar ḳatında kāfir 

olur ve baʿżılar ḳatında kāfir olmaz (12) ve eger daʿvīcisine eyitse gel benümile şerīʿata varalum dėse 

ol (13) eyitse gişiler getüreyin dėse yaḫūḏ şerīʿatı ben nė bilürin (14) dėse yāḫūḏ şerīʿat benüm ḳatumda 

çomaḳdur şerīʿatı n’ėdeyin dėse (15) yāḫūḏ eyitse sen aḳçamı alduġuŋ vaḳtin şerīʿat ḳandayıdı dėse (16) 

kāfir olur ammā müteʾaḫḫirlerden birisi eydür maḳṣūd şehrüŋ ḳāḍīsı ḳandadur (17) dėmek olurısa kāfir 

olmaz bir ḫükmi beyān eylese şerīʿat ḥükmlerinden (18) daḫı bir gişi eyitse ben bu ḥükm n’ėdeyin baŋa 

altun gümiş gerek (19) dėse kāfir olur ve eger hevā ehlinüŋ sözin müteḥassis görse yāḫūḏ 

[40a] (1) maʿnālu sözdür dėse yāḫūḏ bunlaruŋ sözüŋ dürüst maʿnāsı vardur (2) dėse anlaruŋ sözin taḥsīn 

eylemek içün kāfir olur ve eger (3) kāfirlerüŋ resmlerini müstaḥsen görse kāfir olur yėdinci bāb (4) 

ʿālimlere ṣāliḥlere velīlere taʿalluḳ nėsnelerdür bir cāhil eyitse uşbu (5) ʿilm ki ögrenürler bu ʿilmler 

dükeli mes̠ellerdür ve ḥikāyetlerdür dėse (6) yāḫūḏ eyitse bu ʿālimler her nė kim dėrise hīç nėsnedür 

dėse yāḫūḏ her nė kim (7) dėrlerise tezvīrdür dėse yāḫūḏ ʿulemā meclisine gel dėseler n’eyleyeyin (8) 

anlaruŋ meclisinde dėse yāḫūḏ eyitse ʿilm çanaġa doġranmaz dėse (9) bu dükelinde kāfir olur ve eger 

bir ʿālim eyitse ḥimāruŋ ẕekeri senüŋ (10) ʿilmüŋ dübürine dėse dīn ʿilmine dėdiyise kāfir ola ve eger 

bir gişi vaʿẓ (11) eyitse masḫaralıḳ üzerine vaʿẓ ėden ve cemāʿat bir gezden kāfir olur ve eger (12) bir 

faḳīh gişiyile bir gişi çekişse daʿvīleşse ol faḳīhi bir şerʿī vech (13) eyitse faḳīhlerüŋ işi böyledür dėse 

yāḫūḏ eyitse benümile faḳīhler ʿamelin mi (14) işlersin dėse yāḫūḏ faḳīhler ʿamelin işleme dėse aŋunıla 

iş yörimez ya ilerü (15) varamaz dėse ḳorḳudur kim kāfir olur ve eger ġāzīler ġażāya çıḳsa bir (16) bir 

gişi bunları görse ve eyitse ribā yėyicilerdür dėse ḳorḳu vardur kim (17) kāfir ola ve eger bir ṣāliḥ gişiye 

eyitse iŋen ḳatı dürişme uçmaġuŋ ardına (18) düşersin dėse kāfir olur ve eger eyitse bir müʾmin gişiye 

ki anuŋ (19) yüzi benüm ḳatumda ḫınzīr yüzi gibidür dėse ḳorḳu vardur kim kāfir olur 

[40b] (1) ve eger bir gişi bıyıġını ḳatı kesmiş olsa yāḫūḏ dülbendini boġazından (2) dolaşdurmış olsa 

bir gişi anı görse nė çirkin nėsne eylemişsin dėse (3) kāfir olur sekizinci bāb īmāna ve küfre taʿalluḳ 

sözlerdedür (4) eger bir gişi şöyle iʿtiḳād eylese kim küfrle īmān birdür kāfir olur (5) ve her gişi kim 

īmāna rāżī olmasa kāfir olur ve eger bir kāfir bir müslimāna (6) eyitse baŋa islām ʿarż eylese müslimān 

oların dėse ol müslimān eyitse (7) ben islāmuŋ ṣıfatın bilmezin dėse kāfir olur şemsü’l-eʾimme-i ḥalvānī 

(8) mesʾeleyi ẕikr eyledi ve mübālaġayıla aŋdı eyitdi islāmıŋ ṣıfatın (9) bilmeyen bilmezin dėyen gişinüŋ 

dīni yoḳdur ve namāz[ı] namāz degüldür ve orucı (10) oruc degüldür ve ṭāʿatı ḳabūl degüldür ve nikāḥı 

bāṭıldur ve oġlanları (11) veledü’z-zinādur dėdi ve delīl getürdi uşbu mesʾeleye kim muḥammed imām 

kim (12) raḥmetullāhi ʿaleyhi eyitdi bir naṣrānīyeye bir yehūdiye ṣorsalar ve eyitseler kim (13) dīnüŋüŋ 

ṣıfatın eyit dėseler ol eyitse bilmezin ol nė naṣrānidür (14) nė yehūdidür anuŋ ḥükmi mürtedler ḥükmi 

gibidür dėdi bundan ṣoŋra (15) eyitdi ki her müslimān er ve her müslimān ʿavrat ki īmān ve islām (16) 

ṣıfatın bilmese anuŋ ḥükmi mürtedler ḥükmi gibi olur dėdi neʿūẕu bi’llāh pes (17) īmānuŋ ve islāmuŋ 

ṣīfatlarını ādemilere ögretmek ve ehl-i sünnet ve cemāʿat (18) meẕhebin bildür işledmek gey 

mühimrekdür ėmdi bilgil kim bir gişi eyitse (19) nė kim taŋrı teʿālā buyurdıyısa ḳabūl eyledüm ve neden 

kim yıġdıyısa yıġılındum 

[41a] (1) dėse bu nėsne īmān olur ve dükeli ınanacaḳ nėsnelere ınanmış olur (2) ve ol gişi müʾmin ve 

müslimān olur ve eger bir kāfir gelse baŋa islām (3) bildür dėse müslimān olayın dėse bu eyitse fulān 

faḳīhe var (4) yā ḳāḍīya var yā müderrise yā müftiye var dėse bir nėce imāmlar (5) eydür kāfir olur ve 

bir nėce imāmlar eydür kāfir olmaz ve eger eyitse (6) ve rabbüŋ ḳatına da müslimān ol ki saŋa nėsne 

vėre dėse kāfir (7) olur ve eger bir ʿilm meclisinde bir kāfir eyitse baŋa islām ʿarż edüŋ (8) dėse 

müslimān olayın dėse bir gişi anı meclisüŋ āḫirine küydürse (9) kāfir olur ve eger bir naṣrānī müslimān 

olsa andan ṣoŋra (10) atası kāfir vefāt ėtse kāşke müslimān olmayaydum şimdi (11) mirās̠ın alaydum 

dėse kāfir olur eger bir müʾmin eyitse taŋrı (12) īmānuŋı alsun dėse ol daḫı āmīn dėse ikisi daḫı kāfir 

olur (13) ve eger eyitse taŋrı cānıŋı küfr üzerine alsun dėse bir nėce (14) imāmlar eydür kāfir ola ve bir 

nėceler eydür kim kāfir olmaz (15) ebū yūsuf rivāyetinde budur bürhānü’l-eʾimme daḫı bu ḳavle 

māyildür (16) ve eger bir müslimāna bir kāfir dėse ol daḫı 28لََبْيك dėse (17) لََبْيك dėyen kāfir olur ve eger 

 
28 “Buyrunuz.” 
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eyitse yaḳın oldum ki kāfir olam (18) dėse yāḫūḏ ḳorḳdum ki kāfir olam dėse kāfir olmaz ve eger eyitse 

(19) üşendürdüŋ incitdüŋ beni tā yaḳın oldum ki kāfir olam dėse baʿżılar 

[41b] (1) ḳatında kāfir ve eger bir kāfir müslimān olsa bir müslimān aŋa eyitse (2) ki gendü dīnüŋde nė 

ziyān gördüŋ bu dīne döndüŋ dėse kāfir (3) olur ve eger eyitse bu zamān küfr zamānıdur islāmuŋ ḳalmadı 

dėse (4) kāfir olur ve eger bir müslimān gendü oġlına ey kāfir oġlı dėse (5) kāfir ve eger davarına ey 

kāfir davarı dėse ol davar gendü ḳatında (6) doġmış olurısa kāfir olur ve eger ayruḳ gişi ḳatında doġmış 

olurısa (7) kāfir olmaz ve eger bir gişi bir ʿavratına eyitse yā kāfire yāḫūḏ yā yehūdiyye (8) dėse ʿavrat 

eyitse ben seni dėdüginleyinven beni boşa dėse (9) ben sen dėdüginleyin degülmissem senüŋile bile 

durmayadum (10) yāḫūḏ sen beni görmeyedüŋ dėse kāfire olur ve ardından bāyine olur ve eger (11) 

ʿavratına yā kāfire dėse ʿavratı eyitse eger kāfire isem beni dutma (12) dėse kāfire olmaya ve eger ʿavrat 

erine eyitse yā mecūsī yā (13) yehūdī dėse er eyitse eger böyle isem benümle nė içün ṣoḥbet (14) olduŋ 

dėse bir nėce imāmlar ḳatında kāfir olur ve bir nėceler ḳatında kāfir (15) olmaz eger bir gişi bir gişiye 

sögse yā kāfir yā yehūdī yā mecūsī (16) dėse ol eyitse ben böyle degülmissem senüŋile kelecimi 

ėtmeyeydüm (17) dėse kāfir olur ve eger eydürise eyleyisem baŋa söyleme dėse kāfir olmaz (18) ve eger 

er ʿavratına yā kāfire dėse ol ʿavrat eyitse ben degülven kāfire (19) sensin dėse bāyin-i ṭalāḳ olmaya ve 

eger ʿavrat erine yā kāfir dėse 

[42a] (1) er eyitse ben degülven sensin dėse hīç birisi kāfir olmaya ve bāyin olmaya (2) ve ger eyitse 

islām içinde nė ʿamel işledümise kāfirlerüŋ olsun (3) eger fulān işi işlerisem dėse bundan ṣoŋra ol işi 

işlese kāfir (4) olmaya and daḫı olmaya keffāret vācibi ve eger bir ʿ avrat eyitse (5) ben kāfiredenem eger 

fulān işi işlemezisem dėse imām şeyḫ ebū bekr (6) bin muḥammed ibnü’l-fażl eydür ol ʿavrat kāfire olur 

fi’l-ḥāl ve erenden (7) ṭalāḳ olur ammā imām ḳāḍī ʿaliyyü’s-suġdī eydür bu söz taʿlīḳdür (8) ol dėdügi 

işi işlerise hīç nėsne olmaya ve eger işlemezise (9) keffāret vėre ve eger bir ʿavrat erine eyitse bundan 

ṣoŋra baŋa cefā (10) ėdicek olurısaŋ ben kāfireven dėse yāḫūḏ fulān nėsneyi baŋa (11) ṣatun 

alıvėrmezisen ben kāfireven dėse ol ʿ avrat fi’l-ḥāl (12) kāfire olur ve eger mecūsīler börkin gėyse başına 

baʿżı (13) imāmlar eydür kāfir olur ve baʿżılar eydür kāfir olmaz ve müteʾaḫḫir imāmlar (14) bir nėcesi 

eydür kim eger sovuḳı defʿ ėtmek żarūreti içün gėyse (15) ya issi żarūretiçün gėyse kāfir olmaya ve 

żarūretsüz gėyürise (16) kāfir ola ve eger müslimān bėline zünnār ḳuşansa dārü’l-ḥarbe girse müslimān 

(17) dutsaḳların ḳurtarmaḳdan içün kāfir olmaya bāzirgānlıgiçün (18) ḳuşansa dārü’l-ḥarbe girse kāfir 

ola imām caʿfer-i isterveşī böyle (19) dėdi ve ger ḳara ṭon ve serāġūç gėyse ki ol kāfirlere maḫṣūṣdur 

[42b] (1) ve pāyīz daḳınmaḳ kim ol kāfirler ʿalāmetidür taḫtadur ya altundan yā (2) gümişden yā tuçdan 

yā birincden kāfir olur ammā müteʾaḫḫirlerüŋ baʿżı eydür (3) ol pāyize kāfir meliklerinüŋ ʿalāmetidür 

dėyene taʿalluḳ yoḳdur anı (4) götüren kāfir olmaya ve eger iki gişinüŋ arasında söz keleci olsa (5) birisi 

birisine eyitse küfr yėgdür işbu sen işledügüŋden dėse (6) baʿżı imāmlar eydür kāfir olur ammā faḳīh-i 

ebu’l-leys̠ eydür anuŋ niyyeti küfr (7) yėglemek degülise anuŋ muʿāmelesi çirkinligin dėmiş olursa (8) 

kāfir olmaya eger bir müslimān gendözini kāfirlere beŋzetse ḳaṣdıla ya oyunıla (9) yāḫūḏ zünnār 

baġlansa yāḫūḏ kāfirler başına gėydügin gėyse (10) yāḫūḏ yehūdiler yā naṣrānīler kelīsāsına girse 

ziyāret ėtmegiçün (11) yāḫūḏ anlaruŋ babaslarını yāḫūḏ keşīşlerini teberrük görmegiçün (12) yāḫūḏ 

kāfirlere maḫṣūṣ iş işlese kāfir olur ve eger nevrūz güninde (13) bir elem vėrse kāfirlere ol güni ululamaḳ 

içün yāḫūḏ anlara muvāfaḳat (14) ėtmek içün yāḫūḏ yumurda boyasa kāfirlerüŋ bayramında ol güni (15) 

ululamaḳ içün kāfir olur ve eger bir müslimān eyitse ben kenīseyi daḫı (16) severin mescidi daḫı severin 

keşīşi daḫı severin ʿālimi daḫı severin (17) ikisine bile varurın dėse ve ikisine bile iʿtiḳād ėderin dėse 

(18) kāfir olur ve eger bir müslimānuŋ bir kāfir ḫıṣmı olsa ol müslimān ol kāfire (19) eyitse anuŋ ḳatında 

muḳarreb olmaḳ içün sen dīnüŋi saḳla ben dīnümi 

[43a] (1) saḳlayayın dėse yāḫūḏ eyitse bi-ḥamdi’llāhi ol dīn daḫı bu dīn daḫı (2) ḥaḳdur dėse yāḫūḏ 

eyitse ol dīn daḫı bu dīn daḫı eyüdür dėse (3) yāḫūḏ ol daḫı bu daḫı taŋrı dīnidür dėse kāfir olur ve eger 

bir müslimān (4) eyitse nėçün müslimān olmazsın dėse daḫı bir müslimān eyitse her (5) biriŋüz taŋrı 

buyruġın saḳlarsız sen daḫı saḳla şunı ki taŋrı saŋa (6) buyurdı ve sen daḫı saḳla şunı ki taŋrı saŋa 

buyurdı dėse böyle (7) dėyen müslimān kāfir olur ve eger eyitse cünüblik yavuzdur mecūsīlikden (8) 

dėse yāḫūḏ naṣrānlıḳ yėgdür mecūsīlikden dėse eks̠er ʿulemā ḳatında (9) kāfir olur ve eger eyitse 

mecūsīlik şerlüdür naṣrānılıḳdan (10) dėse kāfir olmaz doḳuzıncı bāb ḳıyāmete ve āḫiret günine (11) 
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taʿalluḳ sözlerdedür ve eger eyitse taŋrı baŋa uçmaḳ vėrürise sensüz (12) anı dilemezven dėse yāḫūḏ 

sensüz girmeyim aŋa dėse yāḫūḏ eyitse (13) taŋrı baŋa buyursa fulān gişile uçmaġa gir dėse <ben aŋa> 

girmeyem dėse yāḫūḏ (14) eyitse uşbu ʿamelden ötürü taŋrı baŋa uçmaḳ vėrürise anı baŋa gerekmez 

(15) dėse yāḫūḏ senüŋiçün uçmaḳ vėrürise ol uçmaḳı baŋa gerekmez (16) dėse kāfir olur ve eger eyitse 

uçmaḳ dilemezven dīẕār dilerven (17) dėse kāfir olur ve eger ḳıyāmet günine inkār eylese kāfir olur (18) 

ve eger uçmaḳ ya ṭamuya inkār eylese kāfir olur ve eger terāzūya yāḫūḏ (19) ṣırāṭ köprisine yāḫūḏ ḥisāba 

yāḫūḏ ʿamellerüŋ bitilerine inkār eylese kāfir olur 

[43b] (1) ve eger bir gişi daʿvīcisine eyitse senden ḥaḳḳım alam ḳıyāmet maḥşer (2) güninde dėse ol 

eyitse benüm maḥşerde nė işim var dėse yāḫūḏ (3) eyitse anuŋ gibi ġalebede sen nėte bulasın dėse yā 

ḳanda bulasın dėse (4) yāḫūḏ bir gişi eyitse öde şol on aḳçamı ki senüŋ üzerüŋdedür (5) ödemeziseŋ 

ḳıyāmet güninde alurven dėse ol eyitse on aḳça daḫı vėr (6) ḳıyāmetde yigirmi alasın dėse eks̠er ʿulemā 

ḳatında kāfir olur baʿżılar (7) ḳatında kāfir olmaz onuncı bāb ġaybe ve sırra taʿalluḳ sözlerdedür (8) ve 

eger bir gişiye ṣorsa ġayb bilür misin dėse ol eyitse evet kāfir (9) olur ve eger eyitse ben olmış ve olacaġı 

bilürven dėse kāfir olur (10) ve eger bir gūye nikāḥ ėtdürmek istese iki ṭanuḳ bul nikāḥ ėdelüm (11) 

dėseler ol eyitse taŋrı ve peyġāmber ṭanuḳ olsun dėse kāfir olur (12) zīrā ki peyġāmber ġayb bilür dėyü 

iʿtiḳād eylemiş olur peyġāmber (13) ʿaleyhi’s-selām ġayb bilür dėyen kāfir olıcaḳ ḳıyās ėdüŋ ki ayruḳ 

(14) gişi bilür dėse ya bilürin dėse nė ola va’llāhu aʿlem bi’ṣ-ṣavāb (15) on birinci bāb sulṭānlara ve 

beglere taʿalluḳ sözlerdedür ve eger bir żālim (16) pādişāh ulu taŋrı dėse baʿżılar ḳatında kāfir olur ve 

baʿżılar ḳatında (17) kāfir olmaz ve eger pārsī dilince bārī büzürg dėse maʿnāsı gėrü ulu (18) taŋrı dėmek 

olur muḥammed bin el-fażl eydür eger bu sözüŋ maʿnāsın biz dėdügümüzleyin (19) bilürise kāfir olur 

ve eger maʿnāsın bilmezise kāfir olmaz ḥikāyet olundı belḫ 

[44a] (1) imāmlarından ve ebū caʿferden ki kāfir olmaz ve eger pādişāhlara (2) secde eylese ulu 

günāhlarıdan birisini işlemiş olur baʿżı imāmlar (3) eydür muṭlaḳā kāfir olur ve eks̠er ʿulemā eydür bu 

mesʾelede çoḳ dürlü (4) vech vardur bir vechi oldur kim eger ḳullıḳ secdesine niyyet ėderise (5) kāfir 

ola ve eger taḥiyyat secdesine niyyet ėderise kāfir olmaz ammā ḥarāmdur (6) ve eger secde eylese hīç 

birisine niyyet eylemese eks̠er ʿ ulemā ḳatında kāfir (7) olur ve eger yėr öpse bu daḫı ḥarāmlıḳda secdeye 

yaḳındur günāhı (8) secdeden yėynirekdür yüz ve elin yėre degirmedügiçün ve selāmlaşmaḳ ḥālinde (9) 

el öpmek gendü elin öperise mekrūhdur ve bu nėsne ʿacemler resilmerdendür (?) (10) ve eger muḥibler 

elin öperise ol daḫı mekrūhdur baʿżılar ḳatında ve ebū yūsufdan (11) raḥmetullāhi ʿaleyhi rivāyet olundı 

ki bu iki vech üzerinedür (12) eger elin öpdügi gişi iẕẕete ve ikrāma lāyıḳ gişi olurısa ʿālemler elin 

şerīfler (13) seyyidler elin öpmek gibi bunda ümīḏ vardur ki öpen gişi (14) s̠evāblu ola ve eger dünyā 

issinüŋ elin öpse dünyāsıçun öpen gişi (15) fāsıḳ ola ve eger bir pādişāh aḫsursa bir gişi aŋa yerḥamüke 

rabbüke29 dėse (16) daḫı bir gişi aŋa eyitse bu söz pādişāhlara dėnilmez dėse kāfir (17) olur ebū manṣūr-

ı mātürīdī raḥmetullāhi ʿaleyhi her ki bizüm zamānımuzdaġı (18) pādişāhlara ʿādil dėse kāfir ola dėdi 

zīrā ki bunlaruŋ ẓulm ėtdüklerin (19) bilirüz dėdi ve her kim ẓulme ʿadl dėse kāfir olur dėdi ammā baʿżı 

imāmlar 

[44b] (1) eydür kāfir olmaya zīrā ki baʿżı ḥükmlerde ẓālimise baʿżısında ʿādildür (2) ve bu nėsne 

muḫtelif olur zamān ve sulṭān ve yoldan şeherlere (3) iḫtilāfı ile on ikinci bāb taʿziyeye taʿalluḳ 

sözlerdedür eger bir gişinüŋ kimsesi (4) vefāt ėtse eyitse ulu muṣībete uġradum dėse yāḫūḏ ġayrı gişi 

(5) eyitse ulu muṣībete uġraduŋ dėse baʿżılar eydür bu söz ḫaṭādur ve (6) baʿżılar eydür bu söz ḫaṭā 

degüldür ḳāḍī imām ebū ʿalī nesefī ḳavli daḫı budur ve (7) ve eger eyitse fulānuŋ ʿömrinden nė ḳadar 

eksildiyise senüŋ ʿömrüŋde ziyād (8) olsun dėse bu ulu ḫaṭādur ḳorḳu vardur kim dėyen gişi kāfir ve 

eger eyitse (9) fulān gişi aldı cānın ya ʿ ömrin saŋa vėrdi dėse kāfir olur bu mütenāsiḫīler (10) meẕhebidür 

eger ʿavratuŋ oġlı yā ḳızı vefāt ėtse ki ey taŋrı bir oġlan (11) vėrdüŋ anı daḫı gėrü alduŋ dėse yāḫūḏ 

benüm bir oġlum alırsın fulānuŋ on (12) oġlından almazsın dėse şeyḫ imām ebu’l-fażl raḥmetullāhi 

eydür ümīḏ (13) dutarurın böyle kāfir olmaya vallāhu aʿlem bi’ṣ-ṣavāb on üçünci bāb (14) fāsıḳlar 

ẓālimler cāhiller sözlerindedür eger bir fāsıḳ fısḳa fısḳa başlasa (15) ve eyitse kim gelüŋ ḫōş dėrilelüm 

dėse kāfir olur ve eger eyitse hīçbir gişi (16) şād olmadı biz şād olduġumuzlayın dėse kāfir olur ve eger 

fısḳa başladuġı (17) vaḳtini islāmı āşikāre ėdelüm dėse yāḫūḏ islām ẓāhir oldı dėse (18) kāfir olur ve 

 
29 “Allah’ın sana rahmet etsin.” 
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eger eyitse her günde on senüŋ gibi balçıḳdan yapayın yā düzeyin (19) dėse eger maḳṣūdı yaratmaḳ 

olurısa kāfir olur ve ger anuŋ żaʿīflıġın yā ṣıfatın 

[45a] (1) düzem dėmiş olurısa kāfir olmaya ve eger eyitse ben ḫamr severin hergiz (2) buŋa ṣabr 

ėdemezin dėse kāfir olur ve eger eyitse mādām ki fulān gişi (3) diri ola baŋa rızıḳ eksük olmaz dėse 

yāḫūḏ eyitse mādām ki (4) uşbu altun benümledür ölse baŋa rızıḳ eksük olmaz dėse baʿżı (5) imāmlar 

eydür kāfir ve baʿżı imāmlar eydür ḳorḳudur kim kāfir ola (6) ve eger eyitse ki dünyāda ḫayr ve raḥāt 

dilerven āḫireti ḳo ana gerekse (7) olsun dėse kāfir olur ve eger eyitse kim yoḳsullıḳ bedbaḫtlıḳdur (8) 

dėse ulu ḫaṭā söylemiş olur ve eyitse ki kimüŋ ki bir dirhemi (9) olmasa bir dirhem degmez dėse 

ḳorḳudur kim ol gişi kāfir ola (10) ve eger bir gişiye eyitse ḥaḳḳıla yā ḥaḳ üzerine baŋa yardım eyle dėse 

(11) ol eyitse dükel gişi ḥaḳḳıla yardım ėder ben saŋa ḥaḳlu ḥaḳsuz (12) yardım ėdeyin dėse kāfir olur 

vallāhu aʿlem 

5. Sonuç 

Bu çalışma ile Muḥammed b. Bālī tarafından Aḥmed Beg b. Yaʿḳūb Çelebi b. Süleymān Şāh b. 

Muḥammed b. Aydın adına Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiş ve  İstanbul Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Aşir Efendi Koleksiyonu içinde 167/2 arşiv numarasıyla saklanmakta olan Terceme-i 

Elfāẓ-ı Küfr başlıklı eserin tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Tek bir nüshaya sahip olan 17 varaklık 

bu küçük fakat bütünlüklü dil özellikleri itibarıyla kendi dönemine bağlı kalmaktayken söz varlığı 

bakımından Eski Türkçenin izlerini taşımaktadır. Eski Anadolu Türkçesine ait dinî konulu bu eserin 

tanıtımının ve dil incelemesinin yapılması ve söz varlığının tetkik edilmesiyle Türk dilinin tarihsel 

gelişiminin önemli bir safhası olan Eski Anadolu Türkçesinin daha iyi kavranmasına küçük bir katkı 

sağlanmak hedeflenmiştir. 
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Ek: 

 

[Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Aşir Efendi Koleksiyonu 167/2, 28b-29a] 

 

 

 

 



278 

 

Emine Sevgi Özdamar’ın “Aynadaki Avlu” Adlı Eserinde Dil ve Kültür Aktarımı 

Hikmet Uysal   

Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,  

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. uysal@uludag.edu.tr   

Nurseza Keleş  

Arş. Gör., Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,  

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. nursezakeles@uludag.edu.tr  

Öz 

Türklerin Almanya’ya işgücü olarak gitmeleri sonucu, karşılaştıkları yabancı bir dil ve kültür ile sorunlar 

yaşamışlardır. Özellikle birinci kuşak yazarlar bu yabancı kültürde yaşadıkları iletişim, benlik, örf ve adet ile 

ilgili sıkıntılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve çözüm bulmak için edebiyatı kullanmışlardır. Önceleri bu 

alanda yazılan eserler “Göçmen Edebiyatı”, günümüzde ise “Avrupa Türk Edebiyatı”, ”Türk-Alman Edebiyatı” 

olarak adlandırılmaktadır. Alman dilinde eser veren bu yazarların çok-dilli ve çok-kültürlü olmaları, onların bu 

edebiyata sağlayabilecekleri zenginlik ve kültürel sentez olarak görülmelidir. Günümüzde bu alanda önde gelen 

yazarlarından biri de Emine Sevgi Özdamar’dır. Alman Dilinde yazmış olduğu eserlerinde Türk Kültür 

aktarımına yer veren yazar, bu alanda kullandığı dilde kelimesi kelimesine çeviri yaparak farklılık 

yaratmaktadır. Özdamar’ın eserlerini farklı kılan da kullandığı dil ve aktardığı kültürü de bu dille yazmasıdır. 

Yazar “Aynadaki Avlu” eserinde dil ve kültür aktarımını başarılı bir şekilde kullanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür aktarımı; dil aktarımı; göçmen edebiyatı; Emine Sevgi Özdamar 

 

Abstract 

After moving to Germany as foreign workers the Turks faced several problems with the foreign language and 

culture they encountered. Especially the first generation writers have used literature in order to reach a wider 

audience and find solutions to their problems related to communication, personality and traditions that they 

experienced in this foreign culture. The literature written in this field was called "Immigrant Literature", but 

nowadays it is called "European Turkish Literature" or "Turkish-German Literature". The multilingual and 

multicultural nature of these authors, who write in German language, should be seen as the richness and cultural 

synthesis they can provide to this literature. Today, one of the leading writers in this field is Emine Sevgi 

Özdamar. The author, who includes the transfer of Turkish culture in her German written works, makes a 

difference by translating the language word by word. The difference of Özdamar is that she transfers her culture 

and her language to the language in which she writes her books. The author successfully uses language and 

cultural transfer in her book "The Courtyard in the Mirror". 

 

Keywords: Culture transfer; language transfer; immigrant literature; Emine Sevgi Özdamar 

1. Giriş 

1960’lı yıllarda Türk işgücünün Almanya’ya göçü başlamıştır. Almanlar ülkelerine çalışmak için 

gelenleri, günün birinde ülkelerine geri dönecekleri için onları “konuk işçi” (Gastarbeiter) olarak 

adlandırmışlardır. Ancak, bu durum zamanla farklılaştı ve Türkiye’den göç edenler yerleşik hayata 

geçti. Bu durumda farklı kültür, din ve dile sahip olanlarla birlikte ülkeye sorunlar da geldi. İki kültür 

arasında kalma sorunu doğdu. Almanların istek ve beklentileri, Türklerin kültürlerini orada sürdürmek 

istemeleri sorunlara yol açtı. 

Almanya’ya göç eden Türkler yaşadıkları sorunları daha geniş kitlelere ulaştırmak için Edebiyatı bir 

araç olarak seçtiler. 80’li yılların başında dil sorunu, sıla özlemi, uyum sorunu gibi konuları içeren 

eserler yazmaya başladılar. Almanlar ilk etapta bu eserleri “Konuk işçi edebiyatı” (Gastarbeiterliteratur) 

olarak adlandırdılar. 

Dr. Ackermann “göçmen edebiyatı” olarak anılan bu eserleri, yayınladığı bir seçkisinde “Alman 

Dilindeki Türkler” (Türken deutscher Sprache) olarak adlandırmıştır. Dr. Ackermann Almanca yazan 

Türklerin kitaplarındaki değişimi şöyle özetler: İlk kuşağın yazdıkları, nesirdi, anlattıkları Almanya’da 

çektikleri acılar ve özlemlerdi. İkinci kuşağın yazdıkları ise kimlik arayışı üzerineydi. 

Almanya’da Alman dilinde eserler yazanlar farklı ülke vatandaşlarından oluşmaktadır. Ancak, bunların 

arasında Türk yazarlar Alman edebiyat dünyasında Almanca yazan yabancılara verilen Chamisso 

ödülünü en çok kazananlardır. 

mailto:uysal@uludag.edu.tr
mailto:nursezakeles@uludag.edu.tr
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Prof. Dr. Gürsel Aytaç Alman dilinde yazılan bu eserler için dilin edebiyatta belirleyici olduğunu ve 

dilin kendi yapısıyla, ait olduğu ulusun kültürünü, düşünce tarzını yansıttığını belirtmektedir. Bu 

nedenle bu eserler Alman Edebiyatına aittir. 

Almanca eserler yazan yazarlar arasında önde gelen isimler arasında olan Emine Sevgi Özdamar,   

“Aynadaki Avlu” başlıklı eserini 2001 yılında yazmıştır. Eser 90’lı yıllarda yazılmış olan dokuz 

öyküden oluşmaktadır.     

İlk öyküde yazar Almanya’da yaşadığı evinden annesi ile telefon görüşmeleri yapar. Telefonun 

bulunduğu yerde bir ayna vardır ve bu ayna sayesinde avluyu görür. Gördüklerini annesine anlatır. 

Aslında ayna sayesinde Almanya’daki hayatını, Alman ve Türk kültürünü karşı tarafa yansıtmış olur. 

Kitap ile aynı başlığı taşıyan ilk öykü kitabın en uzun öyküsüdür. Öykünün ana motifi ölümdür. 

Hikâyede annesinin ölümünden ve bu ölümün onu ne kadar etkilediğinden bahseder. Ayrıca daha önce 

telefonda annesine diğer arkadaşlarının ölümlerinden duyduğu acıları, Türkiye ve Almanya’daki 

anılarını anlatır. 

İkinci öykünün başlığı “Karagöz Almanya’da” dır. Yazar bu öyküde sahnelediği bir tiyatrodan 

bahsetmektedir. Tiyatro oyununda farklı milletlerden oyuncular yer almaktadır. Provaların ilk 

başlarında herkes birbiri ile çok iyi anlaşır, ancak zaman içerisinde herkes birbirini eleştirmeye başlar 

ve kavga ederler. Hikâyenin sonunda herkes birbirini ne kadar eleştirmiş ve kavga etmiş olsa da 

birbirlerini severler. Özdamar bu eleştirileri hikâye içinde bulunan karakterler aracılığı ile yapar. 

Öykünün ana teması insanların yabancılara karşı ön yargılarıdır. Ama en sonunda yine de herkes 

birbirini sever çünkü aslında kim olduklarının bir önemi yoktur. 

Üçüncü öykünün başlığı “Benim Berlin’im”. Bu hikâyede Türkiye’deki darbe sonrasında Almanya’ya 

geri gelişinden bahsediyor yazar. İlk önce Batı Berlin’de arkadaşlarının yanında kalır. Sabahları Doğu 

Berlin’e geçip tiyatroda çalışır ve akşamları Batı Berlin’e geri döner. Daha sonra Doğu Berlin’e taşınma 

izni alır ve yaşamını orada sürdürür. 

Dördüncü öykü “Uli’nin ağlaması” başlığı ile yer alır eserde. Yazar halen Doğu Berlin’de yaşamakta ve 

tiyatroda çalışmaktadır. Arada Batı Berlin’e geçer. Doğu Berlin’e yağmur yağdığında Batı Berlin’e de 

yağdığını fark eder ve arkadaşları ile yaptığı telefon görüşmelerinde bunu teyit ettirir. Bu öyküde Berlin 

duvarının yıkılmasından sonra insanların davranışlarından bahsetmektedir. Doğuda yaşayan Almanlar 

Batı’ya geçtiklerinde özellikle yiyecek ve içecek olmak üzere her şeyi merak eder ve denemek isterler. 

İlk başlarda herkes çok mutludur. Fakat daha sonra Batı’da yaşayan Almanlar Doğu Berlin’den 

gelenlerden rahatsız olmaya başlarlar. Yazar bu burada onların ön yargılarından bahseder. 

Kitabın beşinci öyküsünün başlığı “Benim İstanbul’um”. Burada yazarın İstanbul anılarından kesitler 

yer almaktadır. Bazı anılar geçmişine ait bazıları ise şimdiki zamana aittir. Çocukluğunda İstanbul’da 

400 bin kişinin yaşadığından bahsetmekte, şimdiki ziyaretinde şehrin 12 milyon nüfuslu olduğunu 

yazmaktadır. Ayrıca öyküde yazarın annesi ve babasının 3 gün ara ile vefat ettiklerini öğrenmekteyiz. 

“Buzun üstündeki bisiklet” adlı hikâye kitabın altıncı öyküsüdür. Bu öyküde yazar 20 yılın ardından 

tekrar Amsterdam’a gelişini konu eder. Yazar şehre ilk gelişinde buz tutan nehrin üzerinde bir bisiklet 

görmüştür ve sonraki gelişinde bu bisiklete ne olduğunu merak eder. Öykünün sonunda bir adam ile 

karşılaşır. Onunla vedalaşırken adam bisiklete biner ve uzaklaşır. O esnada yazar bisikleti nereden 

bulduğunu sorar ve adam bu bisikleti kanaldan çıkardığını söyler. Yazar daha sonra farklı kişiler ile 

karşılaşır ve eserde onlarla olan diyalogları yer alır. Karşılaştığı tüm kişiler aşk acısı çekmektedir. Bu 

öyküde ayrıca Van Gogh’un yazdığı mektuplardan kesintiler de yer almaktadır. 

Yedinci öykü “Franz” başlığını taşımaktadır. Burada yazar 89 yaşında vefat eden yaşlı bir adamdan 

bahsetmektedir. Bu yaşlı adam kendisinde birkaç kelime Türkçe öğrenmeye çalışır ve ismini doğru 

telaffuz etmek ister. Bir gün tiyatro sahnesinde bir sandalyede otururken ilk defa bir anısını paylaşır. 

Savaş zamanında askerken Rusya’da kalmış ve ölümden dönmüştür. Bu olay onu hala etkilemektedir. 

Öykünün sonunda yazar televizyonda yabancıları yabancı düşmanlığından korumamız gerekir diye bir 

cümle duyduğundan bahseder ve bu cümleden sonra sokaklardaki herkesin ona baktığını hissettiğini 

söyler. 
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“Almanya’daki yeni mezarlıklar” kitabın sekizinci öyküsüdür. Bu öyküde anlatıcı yurtdışına giden 

insanlardan ve kendinden bahseder. Yazara göre vatandaşlığın insanın kim olduğunu ve diğer insanların 

o kişiler ve milletlere karşı olan ön yargılarını değiştirmediğini söyler. 

Kitabın dokuzuncu ve son öyküsünün başlığı “Almanca kelimelerimin çocukluğu yoktur”. Bu öykü aynı 

zamanda bir teşekkür yazısıdır. Yazara göre Almanca kelimelerinin bir çocukluğu yoktur ama onların 

bir bedenleri vardır. Onları zihninde değil bedenen hissetmektedir. Kitabın sonunda bir arkadaşının 

yorumuna yer vermiştir. Arkadaşına göre yazar Almanca yazmaktadır çünkü Alman dilinde mutlu 

olmuştur. 

Özdamar yazmış olduğu tüm eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de Alman dilini farklı kullanmıştır. 

Eserlerini yazarken Türkçe düşünüp Almanca yazması onu farklı kılmaktadır. Şarkı sözleri, 

tekerlemeler, şiirler, atasözleri, dualar Özdamar tarafından özgün dildeki anlamları korunarak kelimesi 

kelimesine Almancaya aktarılmıştır. 

2. Aynadaki Avlu 

Yazar  “Aynadaki Avlu “ başlıklı öyküsünde yinelemeler, telefon görüşmeleri, avluda yaşanan olaylar, 

kişilerin aynadaki yansımalarını konu eder. Almanya’da yaşadığı evinde annesi ile telefon görüşmeleri 

yaparken, karşısında bulunan aynaya bakarak, avluda geçmişte yaşadıklarını ve kaybettiği insanları 

görür. Ayna farklı zamanların ve kişilerin buluştuğu yerdir. Yazar öyküsünde bunları konu ederken 

masalsı bir anlatım sergiler. Ayna vasıtasıyla geçmişe dönen anlatıcı ve yabancı bir ülkede yaşarken 

insan ilişkilerinin zayıf olması nedeniyle, aynada geçmişte kalan ilişkilerini ve hayatını aktarır okura.  

Meral Oraliş “ Özdamar’ın bu öyküsünde masalsı bir anlatım biçimini kullanmayı yeğlediği Aynadaki 

Avlu anlatısında Grimm Masalları’ndan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalıyla metinlerarası 

bağdaşlık kurarak, ayna öğesini alıntıladığını görürüz”, der (2003, S.15). 

Özdamar, bu öyküsünde Türkçe deyişleri söyleniş biçimini değiştirmeden Almancaya çevirir. Almanca 

bilen okurlar için bu farklı bir durumdur. Okur bazen bu ifadeleri anlamakta zorlanmaktadır. 

“Küçük bir iğneyi kendi etine batırmalısın. Eğer acımazsa diğer insanların etine batırabilirsin” (s.12). 

“İnsan nedir ki? Eti yenmez, derisi giyilmez. İnsanın tatlı dilinden başka bir şeyi yoktur” (s.12). 

Yazar, insanoğlunun sadece tatlı bir dili olduğunu vurgular. İnsan ilişkilerinde konuşmanın yani 

kullanılan dilin, ifadelerin önemi büyüktür. 

“Sözlerini ağzından yel alsın… Nazar değdi ona” (s.20). 

Halk arasında kötü bir ifade için kullanılan ağzından yel alsın ifadesi Alman diline kelime çevirisi olarak 

aktarılmıştır. Yazarın bu ifadeleri Alman okurlar için egzotik ve farklı bir kültürden aktarılan ifadeler 

olarak eserde sıkça yer almaktadır.   

 “Denize düşen ve yüzme bilmeyen yılana sarılmak zorundadır” (s.78),  “in cin top oynuyordur şimdi 

orada” (s.64) gibi deyim ve atasözleri eserde Alman okura aktarılmaktadır. Yazar bu tür kültürel öğeleri 

öyküsünün içine ustaca harmanlamıştır. 

Özdamar eserinde şehirlerde özellikle de İstanbul’dan da sıkça bahseder. Onun için farklı şehirlerde 

farklı yaşamlar vardır. Eserinde kentlerin betimlemelerine pek yer vermez yazar. Kentlerin anlatıcıda 

bıraktığı izler ve imgeler önemlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği İstanbul onun yaşamında 

büyük önem taşır. Orada alınan koku, görüntülerin oluşturduğu imgeler anlatıcının hayatında önemli yer 

tutar. Anılarında İstanbul’un yeri ayrıdır. Anne ve babası orada yaşamıştır. Yaprak sarmasının kokusu, 

Marmara Denizi onun unutamadıklarındandır. Geceleri Ay’ın sadece İstanbul’u sevdiğini ve sadece bu 

şehri gökyüzünde pırıl pırıl parlattığını söyler anlatıcı (s.68). 

Eserinde İstanbul Kız Kulesinden de bahseder yazar. İstanbul’da yaşayan Rum asıllı Madam Atina 

aracılığıyla Kız Kulesinin hikâyesini de aktarır okurlarına. Haliç ve Haliç köprüsünün inşası da öyküde 

geniş bir şekilde konu edilir. Sultan II. Mahmut’un köprüyü inşa ettirmesi ve bunun sonucu İstanbul’un 

Avrupa yakasının birbiriyle bağlanması, farklı kökenli insanlarında bu sayede yakınlaştığı vurgulanır 

eserde (s.71). 

Anlatıcının İstanbul‘dayken özlemle bahsettiği yer Berlin’dir. Ancak, Almanya’da bulunduğu süreci 

kendini vatan hasretinden kör olan, kapalı bir odada kafasını duvarlara vuran bir kuşa benzetir. 
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“Karanlık oda. Masaldaki kırkıncı oda gibi. Otuz dokuz odanın kapısını açabilirsin. Ama kırkıncı odanın 

kapısını açmamalısın. Ölüm oradadır. Ancak, kahraman kırkıncı odanın kapısını açar” (s.16). 

İstanbul masallarda bulunan kırkıncı kapının olduğu yerdir. Yazar, büyükannesini, annesini, babasını ve 

birçok sevdiğini yitirdiği kent olarak İstanbul’u hatırlar. Eserde İstanbul’un yanı sıra Berlin, Paris, 

Düsseldorf ve Amsterdam’dan da bahseder ve O şehirlerdeki anıları anlatılır. Anlatıcı İstanbul’a gelince 

Berlin’i çok özler. İstanbul birçok güzelliği barındırır onun için, ancak geleceğini inşa etmek için gittiği 

Berlin’de de Berlin’li olamamıştır. 

Öyküde anlatıcının büyükannesinin kehanetlerine de yer verilir. Büyükannenin öngördüğü gibi kendisi 

yabancı bir ülkede yaşamanın yanı sıra konuştuğu aynaların tutsağı olmuştur. 

“Büyükannem İstanbul’dayken, gece aynaya asla bakma, yoksa yabancı bir ülkeye gidersin. O zamanlar dokuz 

yaşındaydım. Şimdi sadece aynada yaşıyorum. Aynalarla konuşuyorum” (s.21). 

Yabancı bir ülkede yalnızlığı ve ayna aracılığı ile geçmişte yaşadıkları anılarla baş başa kalmıştır 

anlatıcı. Büyükannesinin kehaneti gerçek olmuştur.  

Yazar, “ Almanya’da yeni mezarlıklar” başlıklı öyküde en sevdiği kelimenin “Gastarbeiter” olduğunu 

söyler. İki kelimenin bileşimi olan kelimeyi bölerek ifade eder. İlk kelime olan “Gast” misafir 

anlamındadır ve gittiği yerde oturur. “Arbeiter” olan ikinci kelimenin anlamı ise “İşçi” yani çalışan 

kişidir. Yabancı işçi göçünün başladığı yıllarda Almanya’ya gelenlerin İtalyan, Yunan ve Türk olduğunu 

ve otuzlu yaşlarda olduğunu vurgulayan yazar o dönemde orada vefat edenlerin pahalıya mal olacağı 

için ülkelerine götürülmediğini anlatır. Bu konu ile ilgili bir duyduğu olayı okurla paylaşır. 

“İki kardeş Almanya’da çalışır. Babaları Türkiye’den onları ziyarete gelir ve Almanya’da ölür. İki kardeş 

düşünür. İki kişi ve tabutta bir ölü ile uçmak çok pahalıya mal olacaktır. Büyük bir karton bulurlar (Schaub-

Lorenz televizyon kartonu). Cenazeyi paketleyip otomobil ile yola çıkarlar. Yugoslavya’da mola verince 

uyuyup kalırlar. Sabah kalktıklarında televizyon kartonu çalınmıştır” (s.117). 

Özdamar Almanya’da anlatılan bu tür fıkralara eserinde yer verir. Yazar fıkradan sonra günümüzde 

Türklerin Almanya’da mezarlıklar inşa edebildiklerini belirtmektedir. Bu tür olaylar özellikle 

Almanya’ya ilk gidenlerle ilgilidir. O dönemde yaşanan bu tür olayları Özdamar öykülerine konu 

etmektedir. 

Yazar eserinde konu ettiği başka ilginç durum ise Berlin’de tiyatro oynarken, sahnede bulunan hindiyi 

kızdırmak için bildiği Türkçe şarkıyı söylemesidir.  

“Kabaramaz kabaramaz kel Fatma. Annen güzel, sen çirkin.” 

Alman hindisi Türkçe şarkıyı sahnede duyunca kaçar. Almanca yazılan eserde bu şarkı Türkçe olarak 

verilmiştir. 

Dil konusunda Özdamar kişinin duygularını sadece anadilinde tam olarak vurgulayabileceğini ifade 

eder. Eserlerini yazmadan önce hangi dilde yazması gerektiğini düşünmediğini belirten yazar, konu ile 

ilgili bir Japon atasözünü örnek verir. 

“Sadece yolculuk güzeldir, varış değil” (s.131). 

O yolculuk gibi dili sever. Bir dili öğrenmek onun için yolculuktur. Yolculuk esnasında dil ile savaşır, 

kelimeleri sağa sola iter, onlarla çalışır ve dile hâkim olur. 

Kuruyazıcı, Özdamar’ın eserlerini “kendi öz kültüründen” hareketle kaleme aldığını dile getirir. 

“Anlattıkları egzotik geliyordu belki Almanlara, ama yalnız konuları değil, yazarın çift kültürlü 

konumunu yansıtan diliydi asıl ilgiyi çeken. Türkçe düşünce kalıplarını Almanca söylemeyi deneyen 

yazar bunda başarılı olmuştu.” (s.23) 

Özdamar, Aynadaki Avlu başlıklı eserinde kendisinin Türkiye’de ve Almanya’da yaşadıklarını, 

yitirdiklerini kaleme almıştır. Yazmış olduğu bu öykülerinde Alman dilinde ifade ettiği Türk kültürüne 

ait konuları ustaca ifade etmiştir. Anlatıcının mutsuzlukları, özlemleri, hüzünleri imgesel aynada anlam 
bulur. Aynalar anıların ve görülmek istenen düşlerin, yalnızlıklarının kurgulandığı düşle gerçeği 

birleştiren bir köprü görevi yapar. Özdamar, yabancı bir dilde yazarken, ana dilin mantığını ve 
geleneğini korumakla kendi kültürünü yansıtmayı eserinde başarmıştır. 
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Abstract 

A permeating theme in V.S. Naipaul’s opus is the theme of the clash of cultures both individually and 

collectively. In his novel, A House for Mr. Biswas (1961), the society in Bhabha’s concept of “liminality”- 

along with hybridity- is subsumed under the theme of clash of cultures. In the novel, the struggle for identity 

of an Indian person residing in Trinidad is depicted through the clash of agrarian values with challenging 

western ones. The methodology will encompass insights pertinent to the postcolonial theory that envisions the 

concept of “liminality”, as inherently qualified by an existential lack. On an individual level, the clash is 

conceived via “liminality” defining the one forced to exist in an interstitial space. This aspect of Naipaul’s 

fiction reveals the fragmentation and alienation that happen to the universal location of man in the present day. 

This study delves into H. Bhabba’s notion of liminality along with E. Said’s colonialism in order to surface 

Naipaul’s depiction of the clash of cultures as referred in the novel. Naipaul paints a world marked by subtle 

confrontations with the human condition, which is intertwined with the sense of loss in the clash of cultures 

detrimental for the continued revival of flawed human existence. 

 

Key Words: Liminality; Naipaul; postcolonial; fractured identity; in-betweenness 

 

Öz 

V.S. Naipaul'de nüfuz eden bir tema olan kültürler çatışması Naipaul’un eserlerinde bireysel ve toplu olarak 

çok yönlü bir çatışmanın önemli ögesini oluşturur.  A House for Mr. Biswas (1961) adlı romanında, Bhabha’nın 

melezlikle birlikte “eşiktelik” kavramındaki toplum, kültürler çatışması teması altında toplanmıştır. Romanda, 

Trinidad'da ikamet eden bir Hintli'nin kimlik mücadelesi, zorlu Batılı değerlerle tarımsal değerlerin çatışması 

üzerinden anlatılıyor. Metodoloji, varoluşsal bir eksiklikle doğası gereği nitelendirilen “eşiktelik” kavramını 

tasavvur eden “sömürgecilik sonrası” teoriye ilişkin anlayışları kapsamaktadır. Bireysel düzeyde, çatışma, bir 

ara boşlukta var olmaya zorlananı tanımlayan "eşiktelik" yoluyla tasarlanıyor ve okuyucuya sunuluyor.  

Naipaul'un roman kurgusunun bu yönü, günümüzde insanın evrensel konumunda meydana gelen parçalanma 

ve yabancılaşmayı gözler önüne sermektedir. Bu çalışma, romanda bahsedildiği şekliyle Naipaul’un kültür 

çatışması ve “eşiktelik” tasvirini ortaya çıkarmak için H. Bhabha’nın sömürgeciliğinin yanı sıra eşikte kalma 

kavramını araştırıyor. Naipaul, kusurlu insan varoluşunun devam eden canlanmasına zarar veren kültürler arası 

çatışmalardaki “kayboluş” duygusuyla iç içe geçmiş ve toplumsal çatışmalar ile ince yüzleşmelerin damgasını 

vurduğu bir dünyayı resmediyor. 

 

Anahtar Kelimeler: Eşiktelik; Naipaul; sömürge sonrası dönem; parçalanmış kimlik; arada kalma  

 

1. Introduction   

Post-colonialism is a term coined for the critical interpretation of historical, cultural and literary products 

that are particularly focused on the Third World countries. Postcolonial criticism deliberates on political, 

social and cultural ideologies that contribute into values and societal features of the colonized and 

colonizers. The main thinkers of postcolonial studies are known to have formulated a series of features 

that are linked to relevant writing. The present study intends to depict the confrontations of the colonized 

in line with the concept of “liminality”. The concept of liminality is employed in line with the 

confrontations of the characters in the novel A House for Mr. Biswas (1961), particularly focusing on 

the protagonist Mr. Biswas. V.S. Naipaul’s novels are known to focus and illustrate majorly a 

postcolonial dilemma for readers as to respond to the question of how to read his works and his politics 

together, along with their employment into various living conditions. Naipaul’s novels are critical in 

that, particularly, the early ones are remarkably settled in the Caribbean to depict a strong protest and 

reactionary vision of the new world-encompassing multifaceted clashes and conflicts onto the surface 

(Bhattaracharya, 2006, p.245). A House for Mr. Biswas by V.S. Naipaul is considered as a masterpiece 

in his career. It is an acclaimed novel based on his father’s life in Trinidad. It is a novel in the grand 

style, deliberate, broad in scope and constructing a world with a biographical manner, with a central 

hero and various minor characters. It owns an intrinsic, spontaneous vitality, and is located in time and 

place in a context of value and feeling. The novel creates a world, peoples it, and shapes it to progress; 
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the author speaks when he feels he has to, but always correctly. The novel includes social and political 

values that are processed in time of decolonization. Naipaul is credited in that he genuinely delves into 

colonial experienced individuals who are forced to survive in liminality, suffering, from a series of 

disappointments. Argyle (2002) states the novel’s initiation with a prologue and the mention of death in 

its first sentence, as well as the summary of the protagonist’s sufferings renders the novel in an attractive 

mode to the reader (p. 109). Naipaul pictures the overall life in Trinidad as homelessness and depravity 

in which many locals are born into poverty and needy conditions. As he remembers from his childhood 

days, many children suffer from disorder and in-betweenness. He felt as if he were in the wrong place 

to grow up since many children are fragmented families’ products. Thus, Naipaul describes his early 

days in England as much different from the Trinidad period away from disappointment and a strong 

sense of being forced into a limbo, uncertainty.   

The novel is considered critical as it relays the main features of postcolonial writing. The significance 

of postcolonial novels lies in the vitality of its reaction to crucial aspects of postcolonial writing. Naipaul 

demonstrates essential characteristics of the key concept of such genre focusing on hybridity and 

liminality. Before going into the analysis of the novel, we had better elaborate on the concept of 

liminality as it is regarded by prominent writers and Naipaul.  

2. Liminality   

In postcolonial theory, the space “in-between black/white”, us/them, old/new, is called liminality. This 

term is coined from the word “limen”, which means a threshold, mainly used in psychology. It consists 

of the meaning of some limit below perception out of sensation and awareness. The feeling of liminal 

as in-between space differs from the more definite word limit or its synonyms. Liminality describes “an 

in-between space in which cultural change may occur: the trans-cultural space in which strategies for 

personal or communal self-hood may be elaborated, a region in which there is a continual process of 

movement and interchange between different states” (Ashcroft, 1998, p.117). Naipaul has majorly 

utilized Homi K. Bhabha’s theories as regards key concepts in colonial and post-colonial writings. Thus, 

the paper here intends to apply Bhabha’s notions as the focus of the study of liminality and its application 

into Naipaul’s novel, A House for Mr. Biswas.  

Homi K. Bhabha (1949), one of the well-known voices in post-colonial and cultural studies under the 

light of the theories relevant to colonialism and post-colonialism, is well-accredited and vital in voicing 

colonialism and its impact both on the colonizer and the colonized. Bhabha’s studies focus on 

ambivalence and clash of cultures through traumas and restrictions consisting of relevant topics in 

colonial writings such as traditions, habits and ways of life. Bhabha’s relevant theories and 

considerations originate from primary and experimental concepts of liminality, hybridity, and 

ambivalence, which is a stimulant of cultural productivity. They fundamentally depict how colonized 

people have found the means to cope with confrontations with the colonizers. Such ways are known to 

be never as secure as they should be; they are grounded on shaky foundations interwoven with a thin 

layer of tolerance. Many thinkers put forth that colonialism get locked in the past, and it is tough to 

shake the grounds to breed tolerance and harmony. However, Homi K. Bhabha teaches the types of 

intrusion of relevant cultures on the present, enforcing each one to adapt our understanding of cross-

cultural relations. The authority of dominant nations and ideas is never as complete as it seems because 

it is always marked by anxiety, enabling the dominated to fight back. Bhabha says culture is not singular 

or does not make a special effect or cannot be developed of singular effect. However, it includes 

multifarious impressions of habits and practices of colonizers or men of power. The change in the system 

of culture after the colonial period of any nation will always be the ambivalent, luminal, and hybridized. 

Hybridization of any culture creates an ambivalent condition—a condition in which people feel their 

culture and habits belonging to ‘no one’s land. 

According to Ashcroft, most post-colonial writings have focused on the hybridized nature of post-

colonial culture as a strength rather than a weakness. It is not a case of the oppressor obliterating the 

oppressed or the colonizer silencing the colonized. In practice, it stresses the mutuality of the process. 

Ashcroft states hybridity can be seen as a vital feature of post-colonial thinking. It permits the liminal 

and ambivalent formations to exist, leading to the decline of history, values, and traditions and giving 

way to cultural transformation and relative welfare in materialism (1998, p.45). 
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Naipaul exposes a much different idea about liminality, even though he appears to have written under 

Turner’s influence. When we turn into the background and type of utilization of liminality by Naipaul, 

scholars observe that it is a vital concept that contributes into factors that give rise to the re-productivity 

of culture itself. In other words, liminality sets the design of pot-colonial culture incorporated into a 

transformed version of the new culture. As a practitioner of cultural studies, one should try to find 

examples of "liminality" (borders, thresholds, in-betweenness) in the literature to assess the limitations 

and experiences of Bhabha's conceptual model. It is the post-colonial writers that cherish and 

conceptualize the applications of liminality as it is displayed by diasporic writers who add new 

dimensions to the meaning of liminality.  Bhabha highlights the controversial terms regarding post-

colonial concepts in the introduction part to The Location of Culture (1994) to clarify the possible 

ambiguity in the "liminal" negotiation of cultural identity across differences of race, class, gender, and 

cultural traditions: It is in the emergence of the interstices--the overlap and displacement of domains of 

difference--that the intersubjective and collective experiences of nation-ness, community interest, or 

cultural value are negotiated. How are subjects formed 'in-between', or more than the sum of the 'parts' 

of difference (usually intoned as race, class, and gender)? How is it possible to formulate the claims of 

society with empowerment, although there are many discriminatory aspects even in shared histories of 

deprivation? The values and meanings can be readily conflicting in a liminal atmosphere despite the 

efforts to reconcile them.  

In other words, Bhabha (1994) argues that cultural identities cannot be ascribed to pre-given, irreducible, 

scripted, or ahistorical cultural traits that define the conventions of ethnicity (p.35). Nor can "colonizer" 

and "colonized" be viewed as separate entities that define themselves independently. Instead, Bhabha 

suggests that the negotiation of cultural identity involves the continual interface and exchange of cultural 

performances that, in turn, produce a mutual and mutable recognition of cultural differences. "Liminal" 

space is a "hybrid" site that witnesses the production--rather than just the reflection--of cultural meaning 

(Bhabha, 1994, p.43). More clearly, a liminal space, created through the nature of cultures, does not 

discriminate against. Yet, it presents the ground of mediation their mutual exchange and relative 

meanings for the sake of compromise. In the case of liminality, even in the gapped and discriminated 

conditions of cultures, liminality, a threshold of cultures stand up to creating the multifaceted culture 

into hybridity.  

3. The analysis of A House for Mr. Biswas in liminality 

A House for Mr. Biswas (1961) is a rich novel in that it attractively displays the picture of life in Trinidad 

during a period of fifty years, the development of the characters, and the plot takes place against a 

changing social background. Mr. Biswas is placed at the center of the novel incorporating the relevant 

themes and points onto him. Naipaul succeeds in transforming an ordinary person into one with heroic 

status making the readers sympathize with him both in his successes and failures. He is an archetypal 

person in quest of a universal goal – the search for identity in a meaningful and decent life and search 

for reality on which he is embarked (Argyle, 2002, p. 110). He is caught between two cultures and 

unable to settle fully in either. Warner (1970), in his article on the clash of cultures in Naipaul’s novels, 

states that the concept of liminality remains a crucial element to appear in the novel, explaining the 

foundation and reasons for many incidents that account for the logical flow of ideas. Such clash and 

ambivalence also clarify the challenges that Mr. Biswas experiences into the adaptation process into the 

Trinidadian society. The clash that appears as a result of feeling liminal in many incidents is also 

triggered by the Tulsis (70). Liminality accounts for many unpleasant incidents in the novel and sets the 

responsibility for Mr. Biswas’s hardships of adaptation into his encounters with the Tulsidom, which is 

an essential topic of a person who inserts himself to his society. Mr. Biswas spent his living in a changing 

environment that existed at Hanum House. Naipaul deliberately chose this environment to play a role in 

the depiction of Tulsidom atmosphere. Hanuman House, established by a Hindu priest, both in Trinidad 

and India, included the required conditions to display potential confrontations of the rare Indians in 

Trinidad, who are forced to stay in “in-between”, as regards cultural and societal values. The Hindu 

priest intended to set up a sanctuary for coming generations; yet, contrary to his expectations, the house 

remains as the fault of culturally abnormal events, in which the owners prove to have potentials for those 

who have to stay in liminality.  



286 

 

As a second-generation Indian, Mr. Biswas is a part of the collective effort of the Hindu population to 

recreate their world in the dominant Creole society of Trinidad. Naipaul shows this attempt doomed to 

failure as the Hindu world of the Tulsis is described as enclosing a self-sufficient world absorbed with 

the quarrels and jealousies, as it is hard for the outsider to penetrate much as for one member to escape. 

It protects a static world making the members await decay in conflicts and hardships.  

Mr. Biswas was a journalist before he was fired from the work and just before he died. He was settled 

in Port of Spain as a result of many failures in trials to progress in his profession (Naipaul, 1969, p. 1; 

subsequent references to the novel A House for Mr. Biswas will be cited as MB). The novel’s opening 

is critical as they refer to the tragic changes in the protagonist’s life as seen between the first and second 

halves of the novel. On this point, Diot states that the first words in the novel depict impersonal 

preciseness about the protagonist, but such preciseness is absent after the first half of the novel. (1986: 

78). The period included in the novel is a span of 46 years, between 1905 and 1961. Main social changes 

took place in this period such as those about Hindu culture and values. They are known to have 

undergone “creolization” as well as the relevant changes that influenced the conduct of the people 

exposed to societal confrontations. In line with the concept of liminality, Mr. Biswas is arrested between 

the old Indian culture and the newly appearing creolization that brings forth the educational process of 

Mr. Biswas’s children who are given scholarship opportunities to study abroad. Mr. Biswas is saddened 

in that he has to stay in an ambivalent situation as declining old traditions and emerging materialism and 

individual progress become more dominant in cross-cultural relationships. Along with this, Naipaul also 

supports Mr. Biswas’s standing in liminality since Naipaul stresses Trinidad as a “materialist immigrant 

society” bereft of genuine, traditional culture and history. Naipaul underlines Trinidad society as 

peasant-minded, materialism oriented, separated from its traditional roots, and reduced to a colonial 

community. Naipaul aims at displaying what he observes rather than regretting declining traditions and 

presenting formulas for the future. He handles the transformation in such a way that cultural and social 

transformation is always present no matter how the reader ignores to see it. Materialistic transformation 

fueled by American dollars and remarkable foreign presence is inevitably accompanied by welfare 

increase and economic rivalry. As a result of growing prosperity, parents feel the need to send the 

children to send abroad for education, which indirectly ends in ambivalence when offspring return 

indoctrinated by the American mindset.  

The novel opens with a prologue in which the word “house” is repeated many times to implicate the 

seriousness of a house for Mr. Biswas. In the following chapters of the novel, Mr. Biswas, gradually 

upholding life, pictures his adulthood and masculinity in the lowest sections of a colonial society, which 

gives the impression that self-confidence and communal credibility can be attained through the 

ownership of a house. The desire for house ownership outgrows with fits and bursts as he experiences 

life in colonial Trinidad so much that it turns into an obsession which turns his life into a fundamental 

desire to assert his personality as a worthy man.   

Mr. Biswas was born into the colonization in which sugar-estate workers are cut off from their land of 

ancestors and torn by the social and political environment as they are imprisoned in the struggles for 

basic survival. In this locality where poverty and hardships prevail together with the death of traditions 

and rituals, everybody has to lose past connections and get decreased to absurd superstitions, as we see 

in the example of the birth of Mr. Biswas when the midwife gathers plants and hangs them to secure 

baby’s future (MB, p.15). In connection with the loss of traditions, Argyle remarks, the Indians in the 

West Indies are not so much as settlers, “all of them, sure that it is no more than a stage on an incomplete 

journey, the end of which is a return to India” (2002, p.111). The loss of traditions in the concept of 

liminality is reinforced when the newborn baby who has six-fingers comes out the wrong way. The fear 

can be seen to delineate the life of Mr. Biswas in his inferior, doubly colonized people without prospects 

in an ambivalent society.  

The societal conditions and customs of the Indians in Trinidad can be evaluated within socio-political 

conditions that are impactful on the colonized. The desperate state of the community in which Mr. 

Biswas was born makes them withdraw inward and hold tight on the Indian traditions accompanied by 

self-assertion and acceptance. The colonial system that is seen as superior, rational and prosperous 

provides a strong force of pull on the colonized having to struggle in unchanging, inferior and deprived 

conditions. Naipaul here consults to liminality in order to highlight the impasse of the colonized as we 
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see in Mr. Biswas, who is caught between those two systems where each undermines the other as well 

as both systems function to oppress him and fracture his stamina. Thus, Mr. Biswas is tasked to define 

his self-worthiness in the materialistic goals like a house-ownership, as it is rather hard to achieve 

acceptance and identity in a limited space, in-betweenness, without proving his wealth and social-

political success. So, he plans for a formidable career in colonial society. In the further pages of the 

novel, Mr. Biswas expected to be transferred to the cane fields for cleaning weed and reap. He would 

be paid in return for his services so that he could save some money in time to buy a few acres for his 

own agricultural works. Another plan for his progress in society contains selling the field at good prices 

to fix his debts in establishing the house (MB, p. 23). As we see from the lines, Naipaul proves the 

rigidity, liminality and limited prospects of the colonial system for the colonized Indians in Trinidad. 

After Mr. Biswas’ father dies, the family is shattered due to social, economic and political reasons. He 

is derailed off the career path as his lack of orientation to the system is due to his rootlessness in the 

eyes of the colonizers. Family members are evacuated from the house, which is critical for him because 

he turns into an aimless wanderer with no place or family for some thirty years. Once he is out of the 

assigned place, he steps into the world outside the Indians to find himself. In this way, he is exposed to 

the restricting demands of the Hindu and non-Hindu worlds. Ejected from the two systems to which he 

is assigned, Mr. Biswas has to be satisfied with low-level jobs and enterprises. Further, as cultural and 

familial ties disintegrate, he is left to his own resources. Yet, he is insistent on the improvement of his 

standings:  

On Monday morning he set about looking for a job. How did one look for a job? He supposed that one locked. 

He walked up and down the main road, looking. He passed a tailor and tried to picture himself cutting khaki 

cloth, tacking, and operating a sewing machine. He passed a barber and tried to picture himself stropping a 

razor; his mind wandered off to devise elaborate protections for his left thumb (MB, p. 67).  

Having failed to acquire a prospective job, Mr. Biswas is obliged to confine himself to the Tulsi family, 

an extended one, for which Naipaul uses the adjectives like “Tulsi system”, organization and 

“contingent” in order to show how effective the Tulsi family is over the Hindu world. He suffers from 

various humiliations and is enclosed within the Hanuman House of the Tulsis. As Warner (1970) 

remarks, Mr. Biswas, no wonder, feels trapped when he got clutched into the hands of the Tulsidom, as 

Naipaul pictures “Hanuman House as a symbol of traditionalism, rigidity, cultural infallibility, duty and 

communal life” (p.71). Living in the Hanuman House is reduced to a liminal form of existence due to 

their economic dependence on the Tulsis. The family and associates are based on fear, mistrust, 

intimidation and paranoia. Naipaul’s perception of the Hanuman House is critical. The house was so 

crucial that all the other notions are seen secondary and trivial. Mr. Biswas required a safe haven, a 

shelter; he could visit the Hanum House at his wish; yet, he would be treated as insignificant with stable 

feeling of indifference. He had to stay away from the residents of the house as they had the intention of 

despising and minimizing all other than themselves. In time the reception he had from the residents 

would change into somewhat acceptance, and Mr. Biswas would be please to find “license” that permits 

for his entrance into the house. It was seen as green light, license for marriage license (MB, p. 188). The 

Tulsis heavily dominate on Mr. Biswas’ life, which leads to innumerable cleavages among him, his wife 

and children. The logic and system of the Hanuman House deny Mr. Biswas’ every chance of self-

realization and prospects of success; by doing so, he is reduced to an ineffective and superficial 

personality. Naipaul states, “[…] in none of these places he was being missed because in none of these 

places had he ever been more than a visitor, an upsetter of routine” (MB, p. 132). His life gets into an 

immense emptiness; yet, it seems that the only way out of this dead-end is to have a house of his own. 

His determination to flee such fate dictates in him a stronger desire for a house, an entity not only for a 

formidable and secluded shelter for his independence but also for his worth in the eyes of his peers (MB, 

p. 169). Although he attempts twice to build a house, he cannot complete them due to insufficient 

finance. Owning a house becomes such a dominating ambition for him that he buys his daughter a doll’s 

house as a present (MB, p. 139); his dream for a house can be seen as an act of subversion of the society. 

As a matter of fact, his struggle for betterment is forbidden desire in the mercilessly designed system of 

colonial society. So, the Tulsis, on purpose, send him as a driver to the workers’ barracks, a condition 

which breaks him down severely. This job is designed for him according to the values by the Tulsis in 

the location where a colonized Hindu has to know his place first. They teach him that Mr. Biswas should 

not aspire more than the Tulsi society deems it proper to give. Yet, Mr. Biswas does not step back on 

his ambitions; even in his dreams, he plans the vision of the house with many details (MB, p. 210). 
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Nonetheless, it does not alleviate his anguish of cherishing an unattainable goal and such hopelessness 

creates in him an obsession of non-ending pain and panic in his connections with others. Naipaul states 

that all he met was covered by fear like other acres, houses and all his endeavors were encountered by 

reaction and pressure. Mr. Biswas was not relieved from the tension he was directed since through the 

way he saw the world past accomplishments were one by one declined, losing their significance (MB, 

p. 269). Anxiety makes him ill; thus, in a bold decision, he leaves the rural society of Trinidad to go to 

Port of Spain. The death of the values symbolized by Hanuman is connected to the fact that Trinidad is 

rural in the way of life, hence making his days in Port of Spain reveal for his future.  

In the city, the rural taboos and limitations don’t produce efficacy of limitation as he gets into diverse 

lifestyles. However, his unqualified colonial education does not bring much about the desired 

achievement as he now understands that his weak background can save him out of liminality. A regular 

income allows him to stay with his family under one roof, education for his children and, eventually a 

house. The somewhat relative achievement in essentials of life gets him to the village and develops a 

new code of intimacy with relatives and the Tulsis. He enriches in linguistic comprehension with 

selective new vocabulary such as “ice-cream”, “Coca-Cola”, the ones already uttered only by the Tulsis 

or their equals as colonizers. In parallels with this progress, he notices a change that infuses into walks 

of lives. Mr. Biswas is motivated by Shama in the words to direct him to take steps in prestige making 

process. He renders increased importance in his outlook, the way he is dressed up and, in the costumes, 

prepared for professional encounters. He is motivated to draw the list of the clothes in the closet 

according to the occasions in which they are to be worn. He is told the sum of the purchase would go up 

to one hundred and fifty dollars in order to make the compare and contrast with the bicycle he bought 

(MB, p.346). From these words, we feel that the old Hindu traditions can no longer stand against the 

widespread change in the society; so, the Tulsi house gets collapsed in the face of overpowering societal 

transformation that influences considerably the young generation of the Tulsis (MB, p.436). Having 

been affected by the radical changes to adapt to the general atmosphere of the society Mr. Biswas is 

seen to undergo a series of challenging steps as directed the imminent conditions. However, the 

hardships he experiences prove the liminality that he is exposed to. The liminality is sided with Mr. 

Biswas’s fear regarding the certainty in future. He feels he falls into massive emptiness after 

psychological breakdown at Green Vale. His fear grows with the image of the boy in a desolate land, 

who gives the impression of a man stuck in liminality (MB, p. 57).  

The changes that lead to liminality and ambivalence are also seen in language when Hindi is the language 

of the society of Mr. Biswas, yet, English becomes more commonplace in public scene. “Linguistic 

liminality” takes place when Mr. Biswas’s children start conversation in English and subsequently turn 

to Hindi to show intimacy. Similarly, Mr. Biswas speaks English in the marriage ceremony and later 

continues in Hindi as the result of growing friendship. The concept of liminality becomes predominant 

when people use Hindi to show rebellious feelings and independence; yet, in Trinidadian culture English 

firmly holds, which is another source of liminality that keeps the colonized in-between.  

Despite relatively sufficient progress in his conduct, Mr. Biswas’ inclusion into the economic betterment 

is a way far from personal fulfillment. He is employed as a journalist to only prove his inferior qualities 

in the professional hierarchy, the example of which is seen when he is assigned to examine his kind of 

people (Baksi-Hamm, 2013, p.8). After he has to shift to a government office, his standing is not solid 

at all; hence, he is forced to resign and resume the previous one as a journalist. Again, this time, he is 

dismissed due to professional failure. His life is crammed with the impositions and directives from the 

colonial and Hindu systems; as a matter of fact, these systems function in contradiction to each other. 

Mr. Biswas depicts a fractured identity torn between the requirements and indoctrinations of the two 

systems. He is neither able to overcome the hardships blocking his dreams nor own a house that leads 

to a decent and comfortable life.   

4. Conclusion   

Naipaul’s depiction of the Hindus in Trinidad is harmonious with the theme of liminality, for the hero 

of the novel is exposed to ambivalence between independence and individuality, which highlights 

Trinidad social life. It is so because there is no more a Hanuman House to, at least, protect Hindus; 

everyone has to fight in a new world, and education seems to be the only weapon in this struggle. The 
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traditional virtues have already been forgotten, and it is the arena where Naipaul exposes Mr. Biswas to 

identify and realize ambitions. It is stark liminality in which the system tends to destroy the personality. 

On the other hand, such liminality lets Mr. Biswas appreciate positive results. Naipaul hangs the hero in 

both the old and new systems, in an in-betweenness and hypocritical condition in which there does not 

seem to be much to choose between either.   
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Öz 

Divan şiirinde tıp ve tıbba dair unsurlar bazen tıbbi eserler şeklinde bazen de dolaylı yönden edebî eserleri 

süsleyen teşbih unsurları ve mecazi ifadeler olarak işlenmiştir. Sağlık-hastalık gibi hâller öncelikle bir insan 

olan divan şairinin hem kendisinin  tecrübe ettiği hem de çevresinde gördüğü  durumlar olduğundan edebî 

eserlerde tıbbi kavramlara, dönemin hastalıklarına ve tedavi uygulamalarına rastlamak mümkündür. 15. yy.’da 

yaşayan Karamanlı Nizâmî dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmed’in beğenisi kazanmış genç ve yetenekli bir 

şairdir. Nizâmi’nin  şiirinde tıp konusu 64 beyitte âdetler, halk uygulamaları ve klasik edebiyat teşbihleri 

şeklinde karşımıza çıkar. Bu bildiride Nizâmî divanındaki  tıbba dair ıstılahların, kavramların hangi yönleri ve 

nasıl kullanıldığı konu ile ilgili klasik edebiyat kabülleri, tıbbi ve kültürel unsurlardan da yararlanılarak 

açıklanmaya çalışıldı.  

 

Anahtar Kelimeler: Karamanlı Nizâmî, Divan, tıp, hastalık. 

 

Medical Elements of The Divan of Nizâmî from Karaman 

 

Abstract 

In Divan poetry, medicine and medical elements were sometimes depicted as medical works and sometimes 

indirectly as metaphors and metaphorical expressions that decorate literary works. Since the conditions such as 

health and illness are primarily the situations that the divan poet, who is a human being, both experienced and 

saw in his surrounding, it is possible to come across medical concepts, diseases of the period and treatment 

practices in literary works. Nizâmî from Karaman, who lived in the 15th century, is a young and talented poet 

who gained the admiration of Mehmet the Conqueror, the sultan of that period. In the poetry of Nizâmi, the 

subject of medicine appears in 64 couplets in the form of customs, folk practices and classical literature similes. 

In this paper, it was tried to explain the aspects of medical terms and concepts in the divan of Nizâmî and how 

they were used, using classical literature acceptances, medical and cultural elements. 

 

Keywords: Karamanlı Nizâmî, Divan, medicine, disease. 

 

1. Giriş  

Karaman Beyliği sınırları içinde yer alan Konya’da 1435-1440 yılları arasında doğduğu tahmin edilen 

Karamanlı Nizâmî, Fâtih devrinde yaşayan bir divan şairidir. İlk eğitimini babası Molla 

Veliyyüddin’den alan Nizâmî, daha sonra İran’da Farsça ve edebî ilimleri öğrenerek Konya’ya 

dönmüştür. Mahmud Paşa,  padişahın gazabına uğrayıp gözden düşen Ahmed Paşa’nın yerine Nizâmî’yi 

“hûb tabiat-ı nazmiyesi ve şi’rden fazla nice marifet-i zâidesi vardır Ahmed Paşa’dan yeğdir.” sözleri 

ile Fatih Sultan Mehmed’e methetmiştir. Padişahın çağrısı üzerine Nizâmî yola çıkmış fakat 1469-1473’ 

te 30-35 yaşlarında iken İstanbul’a ulaşamadan hastalanıp ölmüştür (İpekten, 1974: 15-19). Mürettep 

bir divanı olan şairin Türkçe 11 kasidesi, 124 gazeli, 2 murabbası, 1 muhammesi, kıta, rübai ve 7 müfredi 

vardır (Somunkıran, 1994: 4). Tezkirelerin övgü ile bahsettiği şairin kişiliğini ortaya çıkaran ve çok 

okunup beğenilmesini sağlayan şiirleri gazelleri, bilinen diğer güçlü yönü nazireciliğidir. XV ve XVI. 

yüzyıllara ait şiir mecmularında birçok şiirine rastlanması devrinde ve sonrasında da beğenilen, okunan 

bir şair olduğunu göstermektedir (İpekten, 1974: 43). Nizâmî üzerinde akademik çalışmalar1 yapılmıştır. 

 
1İpekten, H. (1974). Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı. Ankara: Sevinç Matbaası;  Kersu, B. (1992). Nizâmî Divanı’nda 
Sevgilide Güzellik Unsurları. (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul;  Somunkıran, R.  (1995). 

Karamanlı Nizâmî Divanı’nın Tahlili (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ; Savran, Ö. (1996). 

Karamanlı Nizâmî Divanı’ndan Seçme Gazeller ve Bugünkü Türkçesi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üni., Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Şanlıurfa; Turpcu, F.( 2016). Karamanlı Nizâmî Divanı’nın Yeni Bir Nüshası (Metin-Nesre Çeviri-Tıpkıbasım) (Yayınlanmamış 

yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 
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Karamanlı Nizâmî divanında tıbba dair unsurların ortaya çıkarılmasının dönemin halk inanışları ve tıp 

uygulamalarına dair bilgi vermesi açısından değeri vardır.  

Hastalık, yaralanma zehirlenme, bunalım gibi akıl ve ruh sağlığını etkileyen olaylarla  mücadele insanlık 

tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu geçmişten bugüne kadar muzdarip olduğu hastalıkları iyileştirmek, 

hafifleştirmek ve önlemek amacı ile çeşitli çarelere başvurmuştur (Uysal, 2020: 28). Sağlık ve unsurları 

divan şairlerini de etkileyen konulardandır. Levent (2015: 415), klasik edebiyatta sıhhate ait unsurların 

ya mazmun yahut mütalaa ve tavsiye olarak ifade edildiğini, her devrin kendisine has bir sıhhat telakkisi 

olduğunu ve eski yazma eserlerin başlarında, sonlarında ilginç ilaçlar ve tavsiyelerin yer aldığını belirtir. 

Kemikli (2007: 20-22),  tıp açısından tahlil edildiğinde divan şairlerinin iki sınıfa ayrıldığını, ilk grupta 

tababeti bilen ve icra eden Ahmedî (ö.815/1412-13), Şeyhî (ö.832/1429’dan sonra), Beşiktaşlı Yahya 

Efendi (ö.978/1571), Şaban Şifâi (ö.1116/1705) gibi şairlerin olduğunu ikinci grupta ise tababet alanında 

uzman olmamakla beraber, tıbba dair değerlendirmeler yapan ve mazmunlar kullanan şairler yer aldığını 

ifade edip divan şairlerinin kahir ekseriyetinin ikinci gruba dahil olduğunu belirtir. Kemikli’nin eser 

yönünden tasnifi ise şöyledir: İlk grupta tıp ilmini öğretmek amacı ile yazılan manzum eserler yer alır. 

Tıbnâme adı verilen ve didaktik bir üslup ile kaleme alınan bu eserler, okuyucuya tababet ilmini 

öğretmeyi amaçlar İkinci gruptakiler tıp ile ilgili müstakil bir eser olmamakla birlikte bir bölümünde 

tababete ve tıbbi unsurlara dair tahlil ve değerlendirmeler yapılan eserlerdir. Bu gruptaki eserler ahlâki 

ve tasavvufi öğretileri içermekle beraber, tıp ilmine, tabipliğe ve hastanelere dair değerlendirmeler 

içerirler. Bu grubun en önemli örneği Nâbî’nin Hayriyye’sidir. Üçüncü grupta doğrudan tıpla ilgili 

olmakla birlikte, sağlık konusunu sosyo-kültürel çerçevede ele alan manzumeler bulunur. Bu eserler 

müstakil birer manzume olup mürettep divanlar içerisinde de yer alabilir. Bu türden eserlere 

sıhhatnâmeler örnek verilebilir. Sıhhatnâme, padişah ya da devlet adamlarının geçirdikleri rahatsızlık 

veya hastalıktan sonra şairlerin kaleme aldığı geçmiş olsun dilekleri ve sağlık duaları içeren türün genel 

adıdır (Keskin, 2007: 414). Cinsel sağlıktan bahseden bahnâmeler de bu gruba dahil edilebilir. Dördüncü 

grupta tıp ilmine dair unsurlardan oluşan mazmunların kullanıldığı manzumeler yer alır. Bu gruba giren 

eserler bütünüyle divan külliyatıdır (Kemikli, 2007: 23). 

Karamanlı Nizâmî bu tasniflere göre tababetle doğrudan ilgili olmayan şairlerden, eseri de dördüncü 

gruptandır. Karamanlı Nizâmî Divanı’nda 64 beyitte sağlıkla ilgili unsurlardan bahsedilmiştir. Meslek 

olarak doğrudan tıp ile ilgilenmeyen genç bir şairin bu unsurları başarı ile kullanması hem klasik 

edebiyata hakimiyetini hem de tıbba ilgisi olduğunu göstermektedir.  

Çalışmanın devamında karşılaşılacak olan hastalık ve sağlık kelimelerinin tanımları verildikten sonra 

Karamanlı Nizâmî Divanı’nda geçen tıbba dair unsurlara geçilecektir. Hastalık kelimesi sözlükte “1. 

Canlılarda fizyolojik yapıyı, organların işlevini ve dengesini bozan durum; sayrılık; maraz. 2. Psikolojik 

yapı bozukluğu; ruhsal dengesizlik. 3. Olağan dışı ve aşırı saplantılı durum” (Çağbayır, 2007: 1891),  

sağlık kelimesi ise “1. Vücudun hastalıktan uzak, normal çalışma durumu; vücut esenliği; esenlik; 

sıhhat. 2. Vücudun iyi veya kötü durumda bulunması durumu. 3. Ruhsal işlevlerin normal, yeterli ve 

dengeli biçimde bulunması durumu 4. Sağ, canlı ve diri olma durumu.”  şeklinde açıklanmıştır. 

(Çağbayır, 2007: 4016). Bu tanımlardan sonra Karamanlı Nizâmî divanında yer alan hastalık ya da 

sağlıkla alâkalı tespit edebildiğimiz kelime ve kavramları şöyle sıralayabiliriz: 

Hasta için: Bîmar, dermânde, hasta, mecruh, sayru. 

Hastalıkların tedavisi ve hastaların şifâ bulması için: Ağza su damlatmak, dermân, devâ, em, ilâc, 

merhem, perhiz, sürme, şerbet, şifâ, tımâr, tiryâk. 

Hastalıklar için: Başı dönmek, başı titremek, benzi sararmak, beli bükülmek, dağ, dişi sararmak, ebras, 

ekmeh, gözü kararmak, ilhitap, yerekan, zahm. 

Genel manada sağlık ve hastalıkla ilgili unsurlar için: Agu, ciğer, göz nûru, hastalık, hazik, sıhhat, kan,  

tabib, tıb, mizac. 

Hastahane için : Dâr-ı şifâ, dârü’ş-şifâ, şifâ-hâne. 
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2. Hasta ve Hastalıklarla İlgili Genel Kabüller  

Hastalık kişinin psikolojisini etkileyen durumların en önemlilerindendir. Kültürümüzde bir evde hasta 

varsa sıkıntı içindeki bu hasta düşünülür ve hane sakinleri eğlence yapmazlar. Beyitte gönül evinde 

hastalık olan şairin eğlenceden işretten uzak durduğu anlaşılmaktadır. 

Göñlümde gözüñ  fikri ile zevk u safâ yok 

Bir evde ki bîmâr ola ‘ayş u tarab olmaz2 47/3, s.166           

“Gönlümde gözünün düşüncesi ile zevk ve safa yok, nitekim bir evde hasta varsa eğlence yapılmaz.” 

Hastalık beraberinde getirdiği zorluklar nedeni ile hastanın psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Hasta olan kişi çektiği acı nedeni ile bencilleşerek etrafındakilerin sağlıklı hallerinden rahatsız olabilir. 

Beyitte divan şiirinde süzgünlüğünden dolayı hasta kabul edilen gözün tıpkı kendisi gibi âşıkların da 

hasta olmalarına dair temennisi anlatılmıştır.  

Haste ister gözlerüñ âşıkları 

Sayru olan kimseyi sağ istemez 45/3, s.164 

“Gözlerin âşıkların hasta olmasını ister, nitekim hasta olan kimsenin sağ-sağlıklı (olmasını) istemez.” 

İyileşmesinden ümit kesilmiş hastaya ilaç vermenin anlamı olmadığına dair inanışı Nizâmî, içinde 

bulunduğu çaresizliği yarasını görenlerin “dermanı mümkün değil, merhem faydasız” sözleri ile anlatır. 

Zahmuma kim baksa aydur buna merhem neylesün 

Derdümü kim görse dir kim kâbil-i dermân degül 68/6, s.188 

“Yarama kim baksa -buna merhem fayda etmez-, derdimi kim görse -devası mümkün değil- der.” 

Ayrılık insanın hayata ilişkin algısını olumsuz yönde değiştiren bir durumdur. Değil sevgiliyi, sevgilinin 

köyündeki köpekleri dahi anarak hasretin büyüklüğünü ifade eden âşık gurbette hastadır. Ayrılığa 

gurbet, üstüne bir de hastalık eklenince şiddeti artan kimsesizlik duygusu sebebiyle aidiyet gereksinimi 

daha da artar. Bu durumda kişinin acılarını hafifletebilecek bir dosta ihtiyacı vardır.  

Dil şeb-i hicrânda kûyıñ itlerini yâd ider 

Yalnızlık hasteye gurbetde yoldaş añdurur 24/3, s.143 

“Gönül ayrılık gecesinde senin köyünün köpeklerini (bile) anar, (çünkü) gurbette yalnızlık hastaya yoldaş 

aratır/hatırlatır.” 

Hasta ol benim için, öleyim senin için “kişi kendisi için bir fedakârlıkta bulunan kimseye karşı sırası 

geldiğinde daha büyük fedakârlıkta bulunur” anlamında kullanılan bir sözdür. Beyitte bu sözün tam 

tersi sevgili için kullanılmıştır. Sevgili uğruna ölmek gerekir ki o da âşık için hasta olsun. 

Nizâmî gözleri-çün öl ki derler 

Öl anuñ-çün k’ola sayru senüñ-çün  85/8, s.205 

“Nizâmî (sevgilinin) gözleri için öl, zira sen onun için öl ki o da senin için hastalansın.” 

Çeşitli ziynet eşyalarının yapımında kullanılan değerli, küçük, sert, süs tanesi olan inci3 Divan 

edebiyatında Arapça “dürr” kelimesi ile sevgilinin dişleri, teri, âşığın göz yaşları, şairin sözleri, yağmur 

taneleri için kullanılır (Çağbayır, 2007: 1329). Tabiatı soğuk ve yaş olan inci, göz ağrısını gidermek için 

kullanılan bir ilaçtır. İncinin mermerde ezilerek göze sürüldüğünde göz kuruluğunu giderdiği, gece 

körlüğünden koruduğu, göz yanması ve batmasını engellediği, nezleden muhafaza ettiği, ak ya da kara 

bahak hastalığında sirke ile karıştırılarak merhem yapıldığında hastalığı yok ettiği Klâsik Dönem 

Metinlerinde Değerli Taşlar ve Risâle-i Cevâhir-nâme adlı eserde geçmektedir.4 Nizâmî de inci gibi 

dökülen gözyaşlarının şifa verici etkisinden bahsedilmiştir. 

 
2 Bu çalışmadaki beyitler, Halûk İpekten tarafından hazırlanan kitaptan seçilerek Gazel numarası/Beyit numarası, sayfa kısaltması ile verildi. Ör. 

68/6, s.188 
3 İstiridye, midye türü deniz yumuşakçaları su içindeki mikroorganizmaları yemek için kapaklarını açtıklarında kum ve benzeri tanecikleri de su 
ile birlikte içlerine alırlar. Hayvan bu malzemeleri dışarı atamaz fakat bunların kendisine zarar vermesini önlemek için bir salgı salgılar. Bu salgı 

zamanla büyür ve inci denilen değerli cisim ortaya çıkar. Tabiî şekli yanında sunî şartlarla da istiridye tarlalarında üretilebilen inci denizden 

çıktığında portakal çekirdeği sertliğindedir. Sudan çıkıp oksijenle temasa geçtiğinde sertleşir. Ağırlık ölçüsü miskal, bir miskal 4,80 gr’a tekabül 
eder (Kuşoğlu, 2006: 110). 
4 “İncü sovukdur, yaşdur ve incü göz ağrısı derdine Allâh Teâlâ fermânıla tamâm dermândır çünki anı salâyede sahk ideler ve göze çekeler 

kurulugın gidere ve şeb-kûrlikden emîn eyleye eger bir kimesnenün ak bahak yâhud kara bahakı olsa incüyi sirke ile salâye idüp sahk ide bahak 
oldugı yire tılâ eyleye ol kişinün bahakın izâle ide bi-emrillâhi vallahu a’lemu bi’-s-savâbi” (Kutlar, 2005: 93). 
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Dâim artar çeşmümüñ yaş dökdügince zahmeti 

Gerçi dirler hastaluk sıhhat bulur dürr üstüne  99/8, s. 219 

“Gözüm yaş döktükçe zahmeti daima artar, gerçi inci ile hastalık şifa bulur derler.” 

Hâl, ben anlamına gelen küçük ve koyu renkli leke ya da lekelerdir. Sevgilinin önemli güzellik 

unsurlarından olan hâl, siyahlığı ve yuvarlaklığı bakımından dağ yani yaraya benzetilir. Dağ kelimesi  

Farsça olup yanık yarası, insan veya hayvanın vücuduna kızgın demirle vurulan damga anlamlarına gelir 

(Erdoğan Taş, 2018: 250). Yarayı kızgın demirle dağlamak kanamanın durdurulması veya yaranın 

enfekte olmasını önlemek için bir yöntemdir. Tıbb-ı Nebevî’de tavsiye, modern tıpta tasvip edilmeyen 

bu yönteminden divan şairleri sıkça bahsederler (Yeniterzi, 1999: 98). Aşağıdaki beyitten Nizâmî’nin 

derdi olduğunu ve derman olarak dağlanmak istediği anlaşılıyor. 

Derdi var k’ister Nizâmî hâlüñi 

Derdi olmayan kişi dâg istemez 45/7 s.164 

“(Ey sevgili!) Nizâmî, senin benini derdi olduğu için ister. Derdi olmayan kişi dağlanmak istemez.” 

Yeşil, ilk çağlardan beri batı kültürlerinde tazelik ve yenilenmenin rengidir. Mental görüntülerin %99’u 

yeşildir, çünkü çimen, ağaç, bahçe hep yeşil bir armoni olarak karşımıza çıkar. Uluslararası dilde yeşil 

doğa ve tazelik anlamına gelir. Yeşilin sağlık alanında da etkisi vardır. Göz için en sakinleştirici renktir, 

ağrıları iyileştirici etkiye sahiptir (Yılmaz Uğur, 2009: 32). Yeşile bakmanın göze iyi geldiğine yönelik 

erken dönem Arapça tıp kitaplarında bilgi kayıtları yer alır.5 Yeşil renginin bu etkisinden Nizâmî de 

bahseder. Klasik Türk şiirinin bağı, bostanı, çemeni, gülzarı yeşildir. Mecazen sevgilinin boyu için 

kullanılan sanavber de yeşil bir ağaçtır. Sanavber  1. Çam fıstığı ağacı, 2.çam fıstığı kozalağı 3.mecaz. 

sevgilinin boyu, endamı (Çağbayır, 2007: 4054) anlamına gelir. Kışın yaprak dökmeyen kozalaklı bir 

ağaç olan sanavberi divan şairleri çam ağacı anlamı ile kullanmışlardır (Bayram, 2001: 927). 

Sebze göz nûrını arturdıgın işitdi meger 

K’eyledi manzarasın şâh-ı sanavber nergis  5/ b.8, s.93 

“Nergis, yeşilliğin göz nurunu artırdığını işitince çam ağacını manzara edindi.” 

Ölüm anında insanın ağzı ve boğazının susuzluktan kuruduğu, bilincinin de tam olarak açık olmaması 

sebebiyle su isteyemediği düşünülür. Şeytanın bu en zayıf anı bekleyerek çeşitli entrikalarla, hastayı 

sevdiklerinin kılıklarına girerek kandırmak suretiyle bir bardak su karşılığında imanını almaya 

çalıştığına dair halk inanışları mevcuttur. Vefat etmek üzere olan kişiyi susuzluktan kurtarmak için 

yakınları yanlarında su bulundurur, hasta tam olarak içemese bile temiz bir bez ya da pamuğu ıslatıp 

hastanın dudaklarında gezdirirler. Bu suyun zemzem olması tercih edilir. Evde zemzem yoksa 

komşulardan tedarik edilmeye çalışılır (Alabdullah,  2013: 38-39; Sardarinia, 2016: 125; Saltaş, 2016: 

137).  Nizâmî, sekeratta su verme geleneğine değindiği beytinde  derya gibi göz yaşlarını  döktüğü hâlde 

ölüm anında sevgilinin acıyıp  ağzına bir damla su bile damlatmadığından yakınır.  

Niçün deryâ dökem gözden anuñ-çün 

Ki tamzırmaz ölürsem agzuma su 91/8, s.211 

“Ölürsem ağzıma bir damla su damlatmayan o sevgili için gözlerimden derya gibi gözyaşlarını niye dökeyim?” 

Hastalıkların, sıkıntıların ve yalnızlığın insanı gece saatlerinde daha fazla etkilediği genel bir kabüldür. 

Hastalık sebebi ile acı çekerken zaman geçmek bilmez. Divan edebiyatında saç uzunluk ve siyahlık 

bakımından geceye benzetilir.  Aşağıdaki beyitte  hasta olan âşığa gecenin uzun gelmesi ve  gayret ile 

sevgiliye ulaşmaya çalıştığı anlatılmıştır. 

 
5 1985 numaralı aşağıdaki  rivayette doktoru Haccac’a mütemadiyen yeşile bakmasını; zira bunun görmeyi kuvvetlendireceğini tavsiye ediyor. 

ي ُمحَ    ، َحدَّثَنِي َعم ِ دُ ْبُن َسِعيٍد، أَنَا َعْبدُ اْلَمِلِك ْبُن ُعَمْيٍر؛ قَاَل: قَاَل َحدَّثَنَا أَْحَمدُ، نَا َزْيدُ ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا َسِعيدُ ْبُن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اْْلَُمِويُّ اُج ِلَطبِيبِِه تِيَاذَْوَق: ِصْف ِلي مَّ اْلَحجَّ

 َعْيٍن، َوًَل تَأُْكلَنَّ فَاِكَهةً  َواًء ِمْن َغْيِر َوَجعٍ، َوًَل تَأُْكلَنَّ َعلَى ِشبَعٍ، َوًَل تَأُْكلَنَّ بَِشْهَوةِ َشْيئًا أَْعَمُل َعلَْيِه؛ فَإِن ِي أَُظنُّ أَن ِي أُفَاِرقَُك َسرِريعًا. قَاَل: اْحفَْظ َعن ِي ِخََلًًل؛ ًَل تتَْشَربَنَّ دَ 

ا السَّ 160تَأْكُلَنَّ ِمَن اللَّْحِم إًِلَّ َطِريًّا، َوًَل تَلْلبَْس إًِلَّ نَِقيًّا، َوًَل ]ص:ُموِليَةً، َوًَل  دَ اْلقَْلِب، َوأَمَّ بِِل؛ فَإِنََّها تُعَض ِ ا اْلعََسُل؛ فَِشفَاٌء يَْجثَُم َعلَى فَِم اْلَمِعدَةِ  إِلَى اْلُخْضَرةِ؛ فَإِنَّ ذَِلَك يَْجلُو ِويَق؛ فَسُْمنَةٌ، َوأَِدِم النََّظرَ [ تَْنِكَحنَّ إًِلَّ فَتِيًّا، َواْشَرْب ِمْن أَْلبَاِن اْْلِ اْلبََصَر، َوأَمَّ

 .(Al-Dinevri, Ebubekir Ahmed b. Mervan, H.1419  : 159) .فَييَْقِذُف الدَّاءَ 
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Gâyet uzun geldigi-çün merdüm-i bîmâre şeb 

Gözlerine zülfi tûş oldukca  katʻ eyler revân  88/4, s.208 

“Hasta kişinin gözüne geceler gayet uzun geldiği için (sevgilinin gece gibi siyah) saçı gözlerinin önünde canlandıkça (âşık ona 

doğru) yol alır.” 

Hastalık, sevilmeyenlerin başına gelmesi istenilen bir beddua6 unsurudur. Dermansız derde tutulma 

bedduası edilen kişinin ömrünün bu dert sebebiyle çaresizlik, ağrı, bunalım içinde geçmesi arzulanır.  

Sevmeyenler zâtuñı bir derde olsun mübtelâ 

K’anlaruñ derdine olmaya ölümden gayrı em 7/25, s.106  

 “Seni sevmeyenler (öyle) bir derde tutulsunlar ki, onların derdine ölümden başka çare olmasın.” 

Müptela kelimesinin sözlükteki karşılıkları arasında 1. Çoğunlukla kötü ve zararlı şeylere düşkün olan; 

kötü alışkanlıkları olan; düşkün; meraklı.2. (Hastalık vb. şeye) tutulmuş olan; tutulan. 3. Âşık; tutkun. 

yer alır (Çağbayır, 2007: 3382).  Müptela kelimesi ilk  mısrada Hz. Yakup’un üzüntüsüne yakalanmak, 

ikinci mısrada ise âşık, tutkun anlamında kullanılmıştır.  

Mısr-ı gamda hüzn-i Yaʻkûb ile olsun mübtelâ 

Her ki bu hüsn ile olmaz mübtelâsı Yûsufuñ 60/3, s.180 

“Her kim bu güzellik ile Yusuf’un hastası olmazsa, gam Mısır’ında/ülkesinde Yakup’un üzüntüsü ile 

hastalansın.”  

Şairin düşünce dünyasındaki tıp unsurlarını tararken muzip kişiliğini de gösteren beyitler bulundu. 

Nizâmî’ye göre insana rahatsızlık verici, ölene dek peşini bırakmayacak devasız bir dert vardır, bu dert 

sakaldır.  

Her kime kim sakal ucından ire renc ü ‘anâ7 

Yoldurup yolmag ile bulmaya derdine devâ    b.13, s.250 

“Her kime sakal ucundan eziyet ve meşakkat erişirse yoldurup yolmakla derdine deva bulamaz.” 

Öldürüp eñegini baglamayınca komıya 

Sakal ey vây sakal vây sakal ey vây sakal b.14, s.250 

“Öldürüp (insanın) çenesini bağlayana kadar (peşini) bırakmaz. Sakal, ey vay sakal, vay sakal, ey vay sakal.” 

3. Sevgilinin Güzellik Unsurları ve Mecazlar ile Birlikte Kullanılan Unsurlar 

3.1. Aşkı ile hasta eden, kendisi tabip olan: Sevgili 

Âşık, divan edebiyatının sevgili uğruna acı çekenidir. Aşk, âşık için bir iptiladır. Sevgiliden her türlü 

kötülüğü, eziyet ve ıztırabı gördüğü halde âşık ondan bir türlü vazgeçmez. Gıdası üzüntü olan âşığın 

vasıflarından tıp unsuru barındıranlar şöyle sıralanabilir: Ciğeri yanmış, dertli, divane, gamlı, gönlü 

kırık, gözleri kan ağlayan, hasta, zayıf. Aklı dağınık, hasta ve yaralı olan âşık kendisini görmezden gelen 

sevgiliden ölene kadar vazgeçmez. Âşık için esas ölüm sevgiliden ayrı kalmaktır. Tüm hastalıklarının 

dermanı ise sevgili, sevgilinin vuslatı, dudağı, bakışı, ayağının tozudur. 

Âşık sevgiliden gelen her eziyete katlanır. Sevgili yüz vermedikçe âşığın aşkı artar. Asla bir araya 

gelemediği sevgili ile olan beraberliği hayalidir. Zaman zaman hâlinden şikayet etse de bazen tam tersi 

bir tutumla sevgiliden ve ondan gelen gam ve dertten şikayet etmeyi edepsizlik sayar. Divan şiirinde 

âşık tek taraflı8 ve karşılıksız bir derde müptela olmuştur ve bu durumdan vazgeçmeye de niyeti yoktur.  

 
6 Bu anlamda beddualar şöyledir: Dermansız derde düş: Amansız hastalığa yakalan, çaresi ilacı bulunmayan hastalığa tutul. Dermansız dertlere tutulasın: Amansız hastalıklara yakalanasın, 

çaresi bulunmayacak hastalıklara düşesin, ömrün çaresizlikler, ağrılar, umutsuzluklar, bunalımlar içinde geçe. Dert alasın dermanın bulunmaya: Hasta olasın üstelik ilacın da olmaya, dermansız 

derde düşüp ilacını arayasın (Ersoylu, 2012: 206). 
7 Metindeki gına kelimesi anlam bakımından ana ile değiştirildi, bk. (Turpcu, 2016: 202). 
8 Aşk insanın varoluşunu derinden etkileyen duygulardan biridir ve modern psikoloji aşkı çeşitli kuramlarla inceler. Bunlardan biri Robert J. Sternberg’in Üçgen Aşk Kuramı’dır. Stenberg aşkı  

üç farklı öge olan yakınlık, tutku ve karar/bağlılık bileşenine göre değerlendirir ve ilişkilerde bu üç bileşenin ağırlığına bağlı olarak yedi farklı aşk stilinin olabileceğini öne sürer. “Delicesine 

Aşk” bu stillerden divan şiiri âşığı için yakın bir tanımlamadır. Bu stilde yakınlık ve karar/bağlılık ögeleri bulunmayıp yalnızca tutku ögesi mevcuttur. Kısa zamanda ortaya çıkan tutku ögesi, 

yüksek bir psikofizyolojik uyarıma yol açtığı için diğer aşk stillerinden kolaylıkla ayrıştırılabilir. Âşığın hisleri çoğunlukla gerçekteki değil, idealize edilen sevgiliye yöneliktir. Birey ilişkiyi 

saplantı hâline getirirse bu iki taraf için de yorucu olabilir (Ercan, 2018: 131). 
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Divan şiirinde âşık her ne kadar aklını yitirmiş gibi görünse de kendi hastalığı konusunda bilinçlidir ve 

tedavisinin nasıl ve kiminle mümkün olacağını bilir. Onun bütün derdi bunu anlatmaktır (Serdaroğlu, 

2002: 671). Konuya örnek beyitlerden Nizâmî’nin aşk derdine tutulduğu fakat durumundan şikayetçi 

olmadığı anlaşılabilir. 

Bir nâzenîne bagladı göñlin Nizâmî kim 

Derdi devâ vü cevri vefâdur azâbı nâz  43/7, s.162  

“Nizâmî öyle bir nazlıya gönlünü bağladı ki (o nazlı sevgilinin) derdi deva, eziyeti vefa, azabı nazdır.” 

Tebessümiyle nigârum ki katl-i merdüm ider 

Bu hasteyi dahi öldür disem tebessüm ider 11/1, s.130 

“Put gibi güzel sevgilim gülüşüyle adam öldürür. Bu hastayı da öldür desem tebessüm eder.” 

Âşığın hastalanmasının sebebi sevgilidir. Sevgilinin nergis, baygın gözleri sebebiyle gönül hastası olan 

âşığa tabip sevgili, aşk dermandır ve bu derman devanın ne olduğunu bilmeyen dertsizlere 

verilmemelidir. 

İt bize dermân ki derdüñ bilmişüz dermânını 

Her devâdan bî-haber bî-derde dermân eyleme 103/3, s.223 

“(Ey sevgili!) Sen bize derman ver çünkü biz senin derdini derman bilmişiz. Devanın ne olduğunu bilmeyen 

dertsizlere deva eyleme.” 

Mest ü dil-hasteyem ol nergis-i medhûştan uş 

Murg-ı pâ-besteyem ol sünbül-i gül-pûştan uş  50/1, s.169 

“O baygın nergis (gözden) mest ve gönül hastasıyım, o gül giyinmiş sünbüle ayağı bağlanmış bir kuşum.” 

Cân niderem ben baña cânân ele girse 

Dil-hastesine yaʻni ki dermân ele girse III/7, s.253 

“Ben sevgiliyi elde etsem canı ne yaparım? Yani gönül hastası derman elde etse (ne yapar?)” 

3.2. Şifa, deva, şerbet: Sevgilinin dudağı 

Divan şairi güzeli ve güzelliği belirli kurallarla anlatır. Kullanılan bu malzeme tarih, mitoloji, İslâmî 

ilimler, pozitif bilimler, sosyal hayat, tabiat gibi hayatta var olan, yaşayan, canlı ya da cansız, soyut ya 

da somut her çeşit nesne ve kavramlardır. Divan şiirinde ağız için kullanılan benzetilenler (müşebbihün-

bihler) arasında sağlık unsurları da bulunur. Ağız (dehen, dehân, fem) ve dudak (leb) için kullanılan ilâc, 

dermân, devâ, şifâ, dârû (ilâç), em(ilâç), em sem(ilâç), tiryâk (panzehir), tabîb, darü’ş-şifâ (şifa yurdu) 

gibi doğrudan can-bahş, can efzâ (can artıran), hayat-bahş, can viren, İsâ, muʻciz-i îsâ, İsî, İsî-dem, 

Mesîh, Mesîhâ-dem, Hızr gibi dolaylı yoldan sağlıkla ilgili kelimelerdendir (Dilçin, 2011: 75-79). 

Dudakla ilgili unsurlardan darüşşifaya benzetilme sebebi sözün çıktığı yer olması ve iyileştirici 

etkisindendir. Bal ve kevsere benzetilmesi ise tatlılığı ve sevgilinin sözlerinin dertli, zavallı gönüllere 

moral verici etkisi sebebiyledir (Şentürk, 2016: 135-136). 

Sevgilinin dudağı şifadır. İlaç; merhem; tedavi vasıtası, tedavi anlamındaki em kelimesinin yazılışı  ام 

şeklindedir. Divan şiirinde sevgilinin boyu uzunluğuna nispeten elif, ağzı da küçüklüğü hatta yokluğu 

tavsifle mim harfi ile anılır. Sevgilinin dudağından alınacak şifa şaraptan kıymetlidir.  

Geldi Nizâmî derdüne laʻlüñden em sorar 

Sâfî cevâb vir koma anı şârab ile  106/7, s. 226 

“Nizâmî geldi, derdine dudağından ilaç soruyor, ona halis dudağınla cevap ver, şarap ile geçiştirme.” 

Çü kadding elifdir denening mîmdir ey dost 

Ol kadd ü dehendin umaram derdime emi  114/6, s.234 

“Ey dost! Boyun elif, ağzın mimdir. O boy ve ağızdan derdime devayı umarım.” 

Elif ü mîmdir agzıñ ile kaddüñ çü senüñ  

Derdüme ol ikisin ben ne içün em dimeyem  75/3, s.195 

“Elif boyun, mim ağzın olduğu için o ikisine ben niye derdime derman olan ilaç demeyeyim.”  

Doktorun, âşığın derdine uygun ilaç yapamadığı anlaşılmıştır. Bu durumda derman sevgilinin dudağıdır. 

Gönlümüñ derdine bildüm kim ilâc itmez tabîb 

Leblerüñden dostum geldüm ki dermân isterem 82/3, s.202 

“Doktorun gönlümün derdine ilaç yapamayacağını bildiğimden, sevgilim geldim, dermanı dudaklarından 

istiyorum.” 
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Mizaç9 teorisinin köklerinde Empedokles’in MÖ 492-432 dört unsur (ateş, hava, su, toprak) teorisi 

vardır. Empedokles’den sonra  Hipokrat’ın dört nitelik (kuru, yaş, sıcak, soğuk) teorisini Galen’in dört 

sıvı (kan, sevda, balgam, safra) teorisi takip eder. Galen’e göre bu dört sıvı her insanın bedeninde farklı 

oranlarda bulunur. Mizacın bozulması ahlat-ı erbaa adı verilen kan, sevda, safra ve balgamın vücuttaki 

oranı ile ilgilidir vebu oranlar değiştiğinde mizaç bozulur, hastalık ortaya çıkar. Divan şairlerinin sağlık 

konusunda kullandığı kavramlardan olan mizaca Nizâmî de aşağıdaki beyitte yer vermiştir. 

Gözüñ gamıyla ne cânun ki haste oldı mizâcı  

Lebüñden özge ‘acebdür eger olursa ilâcı 124/1, s.245  

“Canın mizacı gözünün gamı ile hastalandı. Dudağından başka ilacı olursa buna şaşılır.” 

Ayrılık, âşık için  perişan edici ve hiç istenmeyen bir durumdur. Şair, sevgilisi Mustafa için yazdığı 

gazelin aşağıdaki beytinde ayrılık acısından ölecek hâle geldiğini söyler. Bu derde derman olan ise  

sevgilinin tatlı dudağıdır. 

Bu derd-i telh-i hecr Nizâmîyi öldürür 

Şirin lebüñden irmese dermâne Mustafa 121/6, s.242 

“Mustafa, tatlı dudaklarından derman yetişmese, ayrılığın acı derdi Nizâmî’yi öldürür.” 

Klasik Türk edebiyatına göre  sevgilinin dudağı şerbet, darüşşifa ve can bağışlayıcıdır. Nizâmî sevgilinin  

dudağı ile ilgili beyitlerinde sevgilinin dudağını şerbet ve darüşşifa olduğunu, kendisinin tıbbı iyi 

bildiğini, işin ehli olduğunu, sevgilinin dudağından şifa istediğinde  kınanmaması gerektiğini ifade eder.  

Dil ki derdine tudaguñdan devâ kılur heves 

Şerbet-i has ister ü dâr-ı şifâ kılur heves 49/1, s.168 

“Gönül derdine senin dudağından deva bulmaya arzu eder, has şerbet ister, hastaneye heves eder.” 

Tudağuñ şerbetidir derd-i Nizâmîye devâ  

Tıbbı yahşi bilürem sanma ki hâzık degülem 78/5, s.198 

“Nizâmî’nin derdinin devası dudağının şerbetidir. Tıbbı iyi bilirim, usta hekim olmadığımı zannetme.” 

Tañ mıdur ger meyl iderse cân leb-i cân-bahşuña 

Çünkü bu bîmâre ol daru’ş-şifâdır dostum  80/6, s.200 

“Dostum, bu can, can bağışlayan dudaklarına meyl ederse kınanır mı? Çünkü o (dudaklar) bu hastanın 

hastanesidir.” 

Akrep taş altlarında, duvar diplerinde, kurak topraklarda yaşayan; baş ve gövdesi tek, vücudunun en 

ucunda zehirli bir iğnesi bulunan; yeni ölmüş veya canlı böceklerle beslenen; bir yıl kadar gıdasız 

yaşayabilen örümceğimsi bir böcektir (Çağbayır, 2007: 177). Ayrılık yüzünden büyük bir duygusal 

stresle baş etmeye çalışan şâir bu acıyı akrep ile somutlaştırır. Agu kelimesi ile kast edilen zehir10 

vücuda yeterli miktarda girdiğinde hayatî işlevleri bozan ve ölüme yol açan kimyasal madde; sem, bazı 

hayvanlarla bitkiler tarafından salgılanan ve vücuda sokma ve batma biçiminde giren zararlı madde 

mecazen de büyük üzüntü acı keder anlamlarına gelir (Çağbayır, 2007: 5447). Nizâmî’ye göre ayrılık 

akrebinin zehirinin devası sevgilinin dudağıdır. Halk hekimliğinde yılan ve akrep sokmalarına karşı 

uygulanan bir tedavi yönteminde zehrin dışarı atılmasında dudaklar yardımcı bir unsurdur. Tedavi 

zehrin emilip tükürülmesi yöntemi ile yapılır. Uygulamayı yapan kişiye ocaklı denir. Ocaklı, ağzını 

zeytinyağı ile çalkadıktan sonra yılanın ısırdığı bölgeyi birkaç yerden hafifçe keser, bu sırada  üç farklı 

dua okur ve hayvanın soktuğu bölgedeki kanı emerek dışarı atar (Türkan ve Atahan 2018: 176). 

 
9 Mizaç hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Koyuncu, 2019: 81-82). 
10 Çeşitli şekillerde sınıflandırılabilen zehirler kaynağına göre; bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı, mineral kaynaklı, sentetik ve enerjitik 
kaynaklı zehirler olabilir. Beyitlerde geçen akrep ve yılan zehri hayvansal orijinli zehirler grubundandır. Bu canlıların ısırma ya da sokmaları 

neticesinde hayvanda bulunan zehir insana geçip özellikle sinir ve solunum sistemlerine tesir eder. Hayvansal zehirlerin çok az bir miktarı 

dahi ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme sebebiyet verebilir. Akrep, zehri yılandan daha etkili olan bir hayvandır ve akrep zehirleri sinir 
sistemini etkileyen nörotoksinler (sinirsel zehirler) içerir (Temiz, 2018: 48-49). 
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Yâ gamuñ akrebi nîşine lebüñ eyle devâ 

Yâ kerem eyle agulatma beni ‘akrebüñe  95/6, s. 215 

“Ya ayrılığının akrebinin zehrine dudağını deva eyle, ya da merhamet et de beni akrebine zehirletme.” 

Saç anlamına gelen zülf kelimesinin divan şiirinde şekil yönü ile benzetildiği unsurlardan biri de 

yılandır. Engerek sıcak ve ılıman bölgelerde yaşayan, başı üçgen biçiminde, rengi kara veya karaya 

yakın, oluklu zehirli dişli, gelişimini tamamladıktan sonra yumurtaları karnında açılarak yavrusunu 

doğuran, pek çok türü bulunan yılanların genel adıdır (Çağbayır, 2007: 1449). Beyitte efi olarak geçen 

bu yılanın zehrinin ilacı tiryaktir. Tiryak eskiden, birçok hastalık tedavisinde ya da zehirli hayvan 

sokmalarına karşı ağızdan alınarak ya da dıştan uygulanarak kullanılan elli kadar bitkisel ve madensel, 

iki hayvansal madde karışımıyla meydana gelmiş macun, panzehir, ilaç anlamlarına gelir ve özellikle 

yılan ve akrep sokmalarına karşı kullanılan, Yunan bilim adamlarından Mitridat’ın icadı olduğu 

farzolunan sancı ve öksürüğü kesen afyonlu bir macundur (Çağbayır, 2007: 4837;  Pala, 1999:399; 

Onay, 2004: 479). Divan şiirinde küçüklüğü ile bilinen ağız bir de sevgilinin yüzünü kaplayan saçları 

nedeni ile  güçlükle görünür. Yılan ve saç arasında ilgi siyahlık, ikisinin de kıvrım kıvrım olmaları ve 

uzunluk sebebiyle kurulur. Engerek yılanı olan saçın panzehri sevgilinin dudağıdır.  Yılana teşbih edilen 

saç,  ağız tarafından yakalanmış olarak düşünülmüştür. Ağzın saçları yakalamasının sebebi ise o engerek 

yılanından tiryak elde etmeye çalışmak şeklinde hayal edilmiştir.  

Zülfüñüñ tâbını men itdügi âb-ı dehenüñ 

Bu ki bî-takât u zôr efʻiyi tiryâk eyler 22/4, s.141 

“Ağzının suyunun zülfünün kıvrımını tutmasının sebebi; zorluk ve takatsizliğe rağmen engerekten tiryak elde 

etmek istemesidir.” 

Divan şiirinde sevgilinin ağzı çok küçüktür, hatta yoktur. Saç da uzunluğu yönünden ömre teşbih edilir. 

Yokluk kelimesi ile ilgi kurularak sevgilinin saçının dudaklarına değmesi ömrün sona ermesi olarak 

nitelendirilmiştir. 

Ser-i zülfüñi dehânuñda görüp haste gönül 

Didi hayfâ ki irer âhırı ʻömrüñ ʻademe 104/3, s.224 

“Hasta gönül senin saçının ucunu ağzında görünce -eyvah, ömrün yokluğa erişiyor- dedi.” 

Sağlığı düzeltmek veya korumak amacıyla kişinin günlük gereksinimlerine göre bazı besin ögelerinin 

eklenmesi veya çıkarılması biçiminde uygulanan beslenme düzeni, diyet anlamına gelen perhiz (TDK 

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, Erişim Tarihi:11.09.2020) Karamanlı Nizâmî’nin kullandığı bir 

başka sağlık ıstılahıdır. Sevgilinin dudakları âşığın her türlü derdine deva olan bir ilaçtır, beyitte 

sevgilinin dudakları Kevser’e benzetilmiştir. Kevser 108. sure olup “çok hayır” manasına gelir. Bu 

hayırlardan biri de peygamberimize verilen Kevser adlı cennet nehridir. Peygamberimizin bu nehirle 

ilgili olarak “Cennette bir nehirdir, kıyıları altından olup inci ve yakut üzerinden akar. Toprağı miskten 

daha güzeldir. Suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır. Ondan bir defa içen bir daha susamaz.” 

dediği rivayet edilmiştir (Muhammed Ali es-Sabûnî, 1995: 448-449). Cennette dünya hayatında iken 

yasaklanan içkiler mükafat olarak farklı bir mahiyette insanlara sunulacağından Kevser’den içmek 

kaçınılması gereken bir durum olmayacaktır. Nizâmî de klasik edebiyatta sevgilinin dudağı için 

benzeyen olan Kevser’den perhiz etmeyeceğinden bahseder. 

Ben nicesi perhîz idem ol yüzde lebüñden 

Cennetde çü olmaz sanemâ Kevsere perhîz 46/2, s.165 

“Ey sevgili ! Ben o yüzünde dudağından nasıl perhiz edeyim, cennette Kevser’e perhiz olmaz.” 

Ruhlaruñ devrinde laʻlüñden nice perhîz idem 

Ehl-i dil meyden çü gül devrinde perhîz eylemez 42/2, s.161  

“Yanaklarının devrinde dudağından nasıl perhiz eyleyeyim, gönül ehli gül devrinde şaraptan perhiz eylemez.” 

3.3. Sevgilinin ayağının tozu toprağı: Sürme 

Göz için faydalı olan sürme bir çeşit ilaçtır. Arapça eş anlamlıları tûtiya, kuhl olarak da kullanılır. Toz 

hâldeki sürmenin rengi siyahtır, göze hem güzellik hem de görüş kuvveti verir. Göze sürülmesi, aslının 

bir cevher olması, Isfahan’dan getirilmesi gibi yönleriyle edebiyatta işlenir. Sevgilinin ayağının, 

yolunun, eşiğinin bazen de sevgilinin atının ve itinin toprağı âşık için sürmedir (Pala, 1999: 247). 

Nizâmî’ye göre sevgilinin ayağının tozu sürmedir ve ilaç olarak kullanılır. Sürmenin göze parlaklık 

verme, feraseti artırma gibi özellikleri vardır. Ancak gönül gözü kör ise sürme işe yaramaz. 
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Her hasteyi ki eylese hûnî gözüñ helâk 

Sürme iderler ehl-i basiret türâbını 118/5, s.239 

“Kan döken katil gözünün öldürdüğü hastanın toprağını basiret sahipleri gözlerine sürme eder.” 

Tûtyâ minnetini çekmezem ayruk sanemâ 

Gözüme kuhl cilâsıysa yeter gerd-i rehüñ 62/3, s.182 

“Ey güzel sevgili! Artık sürme sıkıntısını çekmem, çünkü gözüme ilaç olarak senin yolunun  tozu yeter.” 

Keşf ola sırr-ı semâvât ile gayb-ı arzeyn 

Ger ola gözlerüme sürme ayaguñ tozın 115/4, s.236 

“Ayağını  tozunu gözlerime sürme yapsam göklerin sırrı ve yerlerin gaybı keşf olur.” 

Ağaç mile hayf gümüş sürmedân velî 

Kör olsa çeşm-i dil ne devâ kuhl bend ile 105/4, s.225 

 “Yazık ki ağaç mile gümüşten sürmedan! Gönül gözü kör olursa göz ilacı sürülse ne olur?” 

3.4. Hem şifa hem hastalık sebebi: Gamze 

Sevgilinin gamzesi delici, yaralayıcıdır. Fakat bu yara aynı zamanda bir şifadır da. Gamzenin açtığı yara 

için ilaç sevgilinin dudağıdır.  

Zahm kim gamzeñ urur ‘ayn-ı devâdur âşıka 

Cevr kim laʻlün kılur mahz-ı vefâdur dostum 80/4, s.200 

“Dostum, gamzenin açtığı yara âşık için devanın ta kendisidir. Dudağının cevri halis vefadır.” 

Merhem-i lutf ile ol lâl müdâvâlar ider 

Nitekim gam-zedeler sinesin ol gamze deler 27/4, s.146  

“O lal dudak lütuf merhemi ile hastayı iyileştirir, nitekim gamze kederli âşıkların sinesini deler.” 

Gamze sebebiyle kan kaybeden âşığın gönlü nerede olduğunu anlayamayacak duruma gelmiştir. Tıbben 

de aşırı kan kaybı bilinci yitirme sebebidir. 

Şöyle mecrûhdurur gamzeñ okından ki gönül 

Kana müstagrak olup fehm idemez kanda yatur 19/4, s. 138 

“Gönül yan bakışının oku ile öyle yaralıdır ki kana batmışlığından dolayı nerede yattığını bile fark edemez.” 

Gamzeñ gelürse kasduma ehlâ vü merhabâ 

Laʻlüñ içerse kanumı sahhâ vü âfiyet 4/2, s.123 

“Yan bakışın beni öldürmek amacıyla gelirse hoş gelmiş, merhaba. Lal (dudağın) kanımı içerse sıhhat ve afiyet 

olsun.” 

3.5. Âşığa hastalık yapan unsurlar: Sevgilinin gözü,  saçı, ayrılık, gam, kıskançlık  

Divan şiirinde sevgilinin gözleri süzgünlük sebebi ile hasta, saldırganlık bakımından kan içen, kan 

dökücü olarak vasfedilir. Sevgilinin güzellik unsurlarından göz saldırgan ve yaralayıcı olduğu kadar 

süzgün bakışlı olması sebebiyle hasta, sarhoş, mest ve mahmur gibi sıfatlarla anılır (Erdoğan Taş, 2018: 

46). Nizâmî’nin sevgilinin gözü için yaptığı benzetmelerden biri hastadır ve hastanın yediklerine 

içtiklerine dikkat etmesi gerekir. Bu sebeple sevgilinin  âşıkların kanını içmek hususunda temkinli 

olması istenir. 

Di gözlerüñe kim ide kan içmege perhîz  

Zirâ kim olur hasteye perhîz muvâfık 55/2, s.175 

“Gözlerine söyle kan içmeğe perhiz etsin, çünkü hastanın perhiz etmesi uygundur.” 

Yaralayıp öldürmede gözün etkisi yılan saçtan fazla değildir. Çünkü göz hastadır ve gücü azalmıştır.  

Mâr-ı zülfüñsüz hazer kılmaz gözüñden cân senüñ 

Kudret olmaz çün bilür kan dökmege bîmârda 101/7, s.221 

“Can, senin yılan saçın yoksa gözünden çekinmez, çünkü hastada kan dökecek kudretin olmadığını bilir.” 

Âşığı hastalandıran unsurlar arasında sevgilinin yüzünü, saçını anmak da vardır, âşığın gönlü daima 

ızdırap çektiği için hasta, yaralıdır.  

Nizâmî çeşm ü zülfüñ yâd idicek 

Olur kendü perîşân gönli bîmâr  29/7, s.148 

“Senin gözünü ve saçını andığında Nizâmî’nin kendi perişan, gönlü hasta olur.” 

Dîvâne dil kim hastedür ol çeşm-i şûh u şeng içün 

Dâm-i belâya bestedür bu zülf-i ‘anber-reng içün 90/1, s.210 
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“Deli gönül, o şuh ve şen göz için hastadır, bu anber renkli saç uğruna bela tuzağına yakalanmıştır.” 

Yüzüñde zülfüñü gördü vü didi haste gönül 

Ne sâyedür bu ki mihr üstine tekaddüm ider 11/4, s.130 

“Hasta gönül yüzüne düşen saçını gördü ve -güneşin önüne geçen bu gölge de nedir?- dedi.” 

Sözlük anlamı “bakmak, görmek; düşünmek” olan nazar kelimesi Türkçe’de “beğenilen bir şeye 

kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek” anlamında nazar etmek (göz değmek), 

Arapça’da ise nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde kullanılır. Nazar inanışının başlangıcı tam olarak 

bilinmemekle beraber milâttan önce 4000 yılına kadar gittiği kabul edilir. Nazar inancı, Hint, İran, Arap, 

Yahudi ve Türk kültürlerinin yanı sıra modern Avrupa, özellikle Akdeniz ve Slav toplumlarında ve Latin 

Amerika’da hâlen vardır (Gürkan, 2006: 443). Pozitif bilimlerle açıklanamayan nazar, Câhiliye 

Arapları’na göre çoğunlukla kötü etkiler doğurur. Bazı kişilerin bakışıyla insan ve hayvanların ölmesi 

mümkündür. Kur’ân-ı Kerîm’de nazar konusuna doğrudan temas eden âyet bulunmamakla birlikte 

dolaylı biçimde bu meseleye işaret eden âyetlerin mevcut olduğu kabul edilirken, hadis rivayetlerinde 

nazar konusuna açıkça bahsedildiği görülür. Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem Ümmü Seleme’nin evinde 

yüzü sararmış bir kız çocuğu görmüş ve “Bu çocuğa rukye tedavisi yapın, çünkü onda nazarın etkisi 

var” demiştir (Çelebi, 2006: 444-446). Nizâmî aşağıdaki beyitte nergisin sararıp güçsüz kalmasının 

nedenini nazara uğramasına bağlar.  

Sararup beñzi asâya ne sebebden tayanur 

Haste olmasa gözüñ mekri ile ger nergis 5/27, s.95 

“Eğer göz değmesi ile hastalanıp sararmasa nergis niçin bir asaya yaslansın?” 

Âşığın hastalanmasının sevgili dışındaki nedeni ayrılıktır. Sevgiliye kavuşma ise tedavinin ta kendisidir. 

Vaslınuñ dâr-ı şifâsından ırag itdi firâk 

İrmedi haste gönül derdine timâr dirig 53/2, s.172 

“Ayrılık sana kavuşma hastanesinden uzaklaştırdı, eyvah ki hasta gönül derdine tedavi ulaşmadı.” 

Şair, sevgilisi Lütfi’den ayrılması sebebiyle gönlünün yandığını ifade eder.  

Gönül yandı firâkuñ mihnetinden 

Bu derdüñ yok mıdur dermânı Lütfi 122/5, s.243 

“Lütfü, gönül ayrlığın derdinden yandı, bu derdin dermanı yok mudur?” 

 “Somatizasyon” psikolojik nedenlerle yaşanan kaygının vücudun herhangi bir bölgesinde bedensel 

belirtiler vermesi durumudur. Nizâmî’de bu durumun örnekleri âşığın ayrılık ve aşkına karşılık 

bulamamak sebebi ile uykusuz kalması, halsizlik ve bitkinliği, ciğerinin kanla dolması ya da ciğer 

iltihabı şeklinde fiziksel emareler olarak ortaya çıkar. Bedenen zayıf ve halsiz düşmüş âşığın incelen 

vücudunu tasvir için hilal kelimesi seçilmiştir. Şairin hasta ve bitkin gönlü dert ile yoldaş olmuş, 

gözünün feri kalmamıştır. 

Dil ki hicrânuñ ile haste vü dermânde yatur  

Derd ile hem-dem olup hasret-i dermânda yatur 19/1, s.138   

“Gönül ayrılığın ile hasta ve bitkin (bir hâlde) dert ile yoldaş olup derman hasreti ile yatıyor.” 

Gamdan hilâle döndi vücûdı Nizâmînüñ 

Lü’lü dişüñ hevâsı dimâgındadur dahi 108/9, s.228 

“Nizâmî’nin vücudu gam yüzünden hilale döndü, aklında (ise) hâlâ inci dişlerinin arzusu vardır.” 

Gitdi nûr-ı basar ey mûnis-i cân sen gideli  

Terk idüp cismi revân oldı revân sen gideli  113/1, s.233 

“Ey canın sevgilisi! Sen gideli gözün nuru kalmadı, sen gidince ruh bedeni terk edip gitti.” 

Yıllardır çektiği ayrılık sebebiyle yatağa düşen Nizâmî’nin yastığına sevgilisi bir gece bile baş 

koymamıştır. Şaire göre ayrılık öyle yakıcıdır ki cehennemdeki kafirler bile kendilerinden daha büyük 

acı çeken, ayrılık ateşi ile ciğeri iltihaplanan Nizâmî’ye acırlar. 

Yıllar oldı kim firâkuñda Nizâmî hastedür 

Şemʻ uyarıp gelmedün bir gice bâlîn üstüne 97/8, s.217 

“Nizâmî senden ayrıldığından beri yıllardır hastadır. Bir gece bile mum yakıp da gelmedin.” 

Kâfirlerüñ cehennem içinde yana içi 

Hecrüñde görseler cigerüm iltihâbını  118/6, s.239  

“Ayrılığında ciğerimdeki iltihabı görseler, cehennem içindeki kafirlerin içleri yanardı.” 
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Misk/müşk, Doğu Türkistan, Çin, Hıta ülkesinde yaşayan bir cins erkek ceylanın karın derisi altında 

bulunan bezden elde edilen güzel kokulu siyah maddedir. Ceylan göbeğinde bulunan urun (kan 

pıhtısınından) rahatsızlık duyar ve bu pıhtıyı yerlere sürtünerek çıkarmaya çalışır. Misk, düştüğü andan 

itibaren etrafa güzel kokular yayar (Canım, 2016: 87). Misk, sevgilinin hattının kendisinden daha güzel 

kokmasına dayanamamıştır.  

Gamdan benüm gibi cigeri toldı kan ile 

Tâ kim işitdi ol hât-ı anber-feşânı müşk 66/6, s. 186 

“Miskin ciğeri, (sevgilinin) anber saçan ayva tüylerini işitince tıpkı benim gibi gamdan kan ile doldu.” 

Âşığın çektiği psikolojik sıkıntılardan biri de kıskançlıktır. Rakibin sevgilinin eşiğinden ayrılmaması 

âşığı tedirgin etmektedir. Şair, şekerin sineğe, gülün dikene kalmasından  gam ve kederin bülbüle, dert 

ile elemin papağana düşmesinden duyduğu  üzüntüyü dile getirir.  

Eksik degül ey dost rakibüñ yolda işigüñden 

Dil nice tahammül ide bu derde bu derde 96/3, s. 216 

“Ey dost! Rakip senin kapının eşiğinde iken gönül bu derde bu ızdıraba nasıl dayansın.” 

Neylesün işidüp efgânını bu haste-dilüñ 

Bir gül-i ter ki hezâr oldı hezârı bârı  117/6, s.238 

“O taze gül etrafındaki bin bülbülün feryadı varken bu hasta gönlün feryadını işitip ne yapsın?” 

Bülbüle gussa vü gam tûtîye derd ile elem 

Şeker ü gül meges ü hâre zihî hayf zihî hayf 119/ 8, s.240  

“Gam ve keder bülbüle, dert ile elem papağana, şeker sineğe, gül de dikene kalmış. Ne kadar yazık, haksızlık! 

4. Dinî Unsurlar 

Şaire göre dinî bir kavram olan günah kişiyi hasta eder. Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı düşen 

davranış, dince suç sayılan eylem, vicdanı rahatsız eden suç (Çağbayır, 2007: 1803)  anlamlarına gelen 

günah kelimesi  divanda naat bölümde  “haste-i günah” yani günah hastası şeklinde kullanılır. Fiziksel 

veya psikolojik hastalıkların iyileştiricisi tabip veya sevgili; günah hastasının şifa vesilesi Hz. 

Muhammed ve istenilen şifa da Allah’ın rahmetidir. 

Ya Râb Muhammedüñ şeref ü fazlı hürmeti 

Bu haste-i günâha sen it rahmetüñ şifâ I/60, s.79 

“Ey rabbim! Muhammed’in şeref ve fazileti hürmetine bu günah hastasına sen rahmetinle şifa (ver).” 

Mesih lakabı ile anılan Hz. İsa’nın edebiyatta işlenen yönleri arasında elle dokunması (mesh), nefesi ile 

körlerin gözünü açması, hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi bulunur (Pala, 1999, s.211). Aşağıdaki 

beyitlerde padişah Mesih’e benzetilmiş ve  padişahın Hz. İsa’nın nefesi gibi can bağışlayan ihsanı ile 

yeryüzünde dert, elem, ağrı-sızı, eziyet ya da üzüntü kalmayacağı söylenmiştir. 

Ey Mesihâ-dem nesîm-i lutfuñ esse âleme 

Yir yüzünde kalmaya derd ü elem renc ü sitem VII/22, s.106  

“Ey İsa nefesli! Âleme senin ihsan rüzgârın esse, yer yüzünde dert ve sıkıntı, üzüntü ve sitem kalmaz.” 

Bitmeye ekme(h) vü ebras dahi gülşende şehâ 

Ger Mesîh-i nefesüñden bula bâver nergis 

“Ey padişah, eğer nergis, senin Hz. İsa gibi hayat veren nefesinden destek bulsa gül bahçesinde körlük ve 

cüzzam ortaya çıkmaz.” V/63, s.98 

5. Divan Şiirinin Sarı, Hasta Çiçeği Nergis ile Teşhisler:  

Nergis11 Arapça’da abher, zerrînkadeh  taç  yaprakları şemsiye şeklinde olan beyaz ve sarı renkli bir 

çiçek olup aslı Latince narcissusdur (Canım, 2016, s. 536).  Klasik Türk şiirinde nergis sevgilinin gözü 

ile benzerlik ögesi kurularak kullanılır. Nergis, daha çok beyaz ve sarı renkli taç yaprakları, çiçek 

kısmının yuvarlak olması, suya ihtiyaç duyması, taç yapraklarının yere yakın ve eğik olması, kokusuz 

ve meyvesiz olması, ince ve zarif görüntüsü yönleri ile şairlerce kullanılmış, klasik Türk şiirinde en çok 

 
11 Narkissos: Efsanesi yazardan yazara göre değişen nergis aşkı hor gören bir delikanlıdır. En çok bilinen Ovidius’un Metamorphoseis versiyonudur. 

Burada Narkissos, tanrı Kephisos ile nympha Liriope’nin oğludur. Doğduğu zaman annesiyle babası kâhin Teiresias’a danıştılar. Teiresias onlara, 

çocuğun “kendi yüzüne bakmazsa çok ileri yaşa kadar yaşayacağını” söyledi. Narkissos, erkeklik çağına geldiğinde birçok genç kız ve nympa ona âşık 

oldu. Fakat Narkissos tüm bu durumlara kayıtsız kalıyordu. Nihayet, nympa Ekho da ona gönül verdi. Ekho da ötekiler gibi bir şey elde edemedi. Çok 

üzülen Ekho uzlete çekildi. Zayıfladı, zayıfladı sonunda kendisinden geriye sadece inleyen bir ses kaldı. Narkissos tarafından hor görülen kızlar 

tanrılardan öçlerinin alınmasını dilediler. Nemesis, kızları duydu ve bir tuzak kurdu. Bir av sonrası, havanın çok sıcak olduğu bir gün su içmek için bir 

pınara eğilen Narkissos, suyun aksinde kendi yüzünü gördü. Bu yüz öylesine etkileyeci bir güzellik idi ki, Narkissos bir anda ona âşık oldu. Sonrasında 

gözü dünyayı görmez oldu ve suya eğilmiş vaziyette kendi suretine bakıp öylece öldü. Narkissos’un öldüğü yerde bir çiçek doğdu. Bu çiçeğe Narkissos’a 
nispetle “nergis” denildi (Grimal, 1997: 527-528). 
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insan uzuvlarıyla ilişkilendirilmiştir. Divan edebiyatında nergisin kullanıldığı anlam çerçevesine12 

bakıldığında Karamanlı Nizâmî’nin divanında nergisin şahıslar açısından %25 ile hasta ve %24’lük 

dilimde yer alan pîr, ihtiyar ile ilgi kurularak işlendiği görülür. Nergis kasidesinde teşhis sanatı ile nergis 

beli bükük dişi sarı yaşlıya, asaya dayanan hastaya, sarılık geçiren hastaya benzetilmiştir. Yaşlılık, 

bedensel ve zihinsel güçlerin zayıflamaya yüz tutuğu yıllar; ihtiyarlık psikolojide hayatta olgunluktan 

sonra gelen ve etkinlik azalması, direnç düşüklüğü biçiminde kendini gösteren ayırt edici özelliklerin 

tümü, yaşlı olma durumudur (Çağbayır, 2007: 5242-5243). İnsanın fizyolojik özelliklerindeki 

gerilemeler13 bu dönemde görülür. Yaşlılığın beyitte geçen örneklerinden belin bükülmesi, kas-iskelet 

sistemine, başın titremesi nörolojik sisteme ait unsurlardır. Mine dokusunun eksilmesi ile oluşan 

dişlerdeki sarılığın sebebi de yaşlılıktır14. 

Bükülüp beli sarardı dişi ditrer başı 

Tıfl iken oldı meger pîr-i muammer nergis V/3, s.93 

“Beli bükülüp dişi sarardı, başı titrer. Meğerse nergis gençken ihtiyarlamış.” 

Yerekan sarılık hastalığıdır. Nergis sarı ya da beyaz renkli bir çiçektir. Sarı olanına atfen sarılık hastalığı 

ile bağ kurulmuş ve Fatih’e ithafen yazılan kasidede padişahtan sağlık unsurları kullanılarak ihsan 

istenmiştir.  

Ger şifâhâne-i lutfuñdan içe şerbet-i hâs 

Yerekân renci ile olmaya ebter nergis 5/ b.44, s.96  

“Nergis, lütfunun hastanesinden has şerbeti içsin de sarılık sıkıntısı ile kırılıp soyu kesilmesin.” 

Çigzinür başı kararur gözi zulmetde meger 

Südde-i âliyeni eyledi manzar nergis  5/ b.58, s.97 

“Karanlıkta yüce eşiğine sürekli bakmaktan nergisin başı döner, gözü kararır.” 

6. Sonuç 

Edebî eserler, söz varlığı yanında ait oldukları dönemin kültürel özellikleri, gelenek göreneklerine de 

ışık tutan metinlerdir. Bu eserlerin 15. yy.’a ait örneklerinden biri olan Karamanlı Nizâmî Divanı’nda 

sosyal hayata dair unsurlardan sağlık, hastalık, iyileşme için yapılan uygulamalar bulunur. Çoğu âdet, 

inanış ve halk hekimliğine dair örnekler olan bu tıbbi unsurlar divan edebiyatının klasikleşmiş teşbihleri, 

mecazları ile birlikte işlenmiştir. Nizâmî, hasta olan yerde eğlence yapılmadığı, hastalık sebebiyle 

psikolojisi de bozulan kişinin başkalarının iyi olmasına tahammül edemediği, hastalık çekenin zaman 

algısının değiştiği, ölüm döşeğindeki hastaya su verilmesi gibi döneminin yaşantısı ve hasta psikolojisini 

yansıtan beyitler yanında divan şairlerinin neredeyse tamamında görülen sevgili-tabib, âşık-hasta 

benzetmelerine yer vermiş, divandaki  1394 beyitin 64’ünde tıbba dair unsurları kullanmıştır. Bildiride 

yer alış sırasına göre hasta ve hastalıklarla ilgili genel kabüller, sevgilinin güzellik unsurları ve mecazlar 

ile birlikte kullanılan unsurlar başlıkları altında tasnif edilen bu beyitler klasik edebiyat ve sağlık 

bilgilerinden de yararlanılarak açıklanmaya çalışıldı.  

 
12 

  
 

13 Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler için bk. Nalbant, S. (2008). “Yaşlılıkta Fizyolojik Değişiklikler” C. 4 sayı (2) s. 4-11 Nobel Med 

https://www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=101, Yıldırım B., Özkahraman Ş. ve Ersoy S. (2012). “Yaşlılıkta Görülen 

Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı”,Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; (2): 19-23. 

 
14Yaşlılıkta diş sararması için bk. Çelenligil Nazlıel, H. (1999). “Yaşlıda Ağız Ve Diş Sağlığı”, Turkish Journal of Geriatrics: 2 (1): 14-21. 

https://www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=101
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit wird sich mit den Methoden und Mittel der literarischen Übersetzung befassen. Die Leser 

der Zielkultur (ZK) d.h. die Rezipienten der zielsprachigen Literatur sollen die Übersetzungen der literarischen 

Werke nicht nur als informative, unterhaltende, erziehende etc. Texte empfinden, sondern auch als ästhetische, 

stilistisch ausgeprägte, literarische sowie außersprachlich (konnotativ) qualitative Texte ansehen. Der 

Literaturübersetzer soll in der Übersetzung stilistisch-ästhetische und semantische Werte des Ausgangstextes (AT) 

vermitteln, Informationen über die Ausgangskultur (AK) geben und auf formaler, semantischer und stilistischer 

Ebene originaltreu aktiv sein, sodass das Milieu des AT’es bewahrt wird. Um dem nachkommen zu können muss 

der Übersetzer des literarischen Werkes, neben der sprachlichen Kompetenz auch literarische Kenntnisse und ein 

weitgedehntes, intellektuelles Weltwissen als minimale Anforderung, besitzen. Zudem ist ein kreatives Talent, ein 

kulturelles Einfühlungsvermögen sowie ein Feingefühl fremde Texte zu verstehen und sie angemessen und für die 

Rezipienten der Zielkultur verständlich zu übertragen, unumgänglich. Wenn der Übersetzer kein geschulter 

Literaturwissenschaftler und Vertreter oder Vertrauter der AK (Ausgangskultur) sowie der ZK (Zielkultur) ist, wird 

er nicht in der Lage sein einen kommunikativ äquivalenten Zieltext (ZT) wiederzugeben, weil er literarische und 

kulturelle Besonderheiten des AT‘es nicht verstehen wird. Es soll der Übersetzer Textkompetenz, Kulturkompetenz 

und Literaturkompetenz sowie Übersetzungskompetenz besitzen. Trotz aller Kompetenzen und Sorgfältigkeiten 

kann die Übersetzung literarischer Kunstwerke, neben der manchmal erforderlichen Entfremdung auch zu 

interpretatorischen Unstimmigkeiten oder Trivialitäten führen. Diese Divergenzen werden zumeist durch 

Textelemente wie rhetorischen Figuren und Zitate etc. verursacht. Und genau diese Textelemente sind u.A. 

Elemente, die die Qualitäten der Kunstwerke ausmachen. Diese Textelemente beinhalten kulturspezifische 

Zusatzbedeutungen, die in der jeweiligen Kultur unausgesprochen Sinn ergeben, vergleichbar mit Diskursivität und 

Intertextualität. Voraussetzung für die Wahrnehmung dieser Zusatzbedeutungen ist die soziale Realität die 

Kulturbedingt zustande kommt. Der Literaturübersetzer sollte die Fähigkeit hervorbringen können, diese 

Zusatzbedeutungen auf interkultureller Ebene angemessen zu modifizieren, sodass ähnliche Deutungsmuster beim 

AK-Rezipienten entstehen. 

 

Keywords: Literarische Übersetzung; Übersetzungsäquivalenz; Übersetzungsmethoden; Übersetzungstheorien 

 

Edebi Metinlerin Çevirilerinde Eşdeğerlik 

Öz 

Bu çalışma, edebi çevirinin yöntem ve çalışma araçlarını ele almaktadır. Çevirinin gerçekleştiği hedef dil 

edebiyatının okuyucuları, edebi eserlerin çevirilerini sadece bilgilendirici, eğlendirici, eğitici vb. metinler olarak 

değil, aynı zamanda estetik, biçimsel ve dil dışı (çağrışımsal) özellikler olarak ta nitel metinler olarak 

deneyimlemelidirler. Edebiyat çevirmeni çeviride, kaynak metnin anlamsal ve estetik niteliklerini aktarmalı, kaynak 

kültür hakkında bilgi vermeli ve kaynak metnin ortamının korunması anlamında biçime, anlama ve üslup düzeyine 

sadık kalmalıdır. Çevirmen, eğitimli bir edebiyat bilimci ve hem kaynak kültürün hem de hedef kültürün temsilcisi 

veya aşinası değilse ve entelektüel anlamda genel kültür bilgisine sahip olsa da, kaynak metnin edebi ve kültürel 

özelliklerini anlamayacağı için iletişimsel olarak eşdeğer nitelikte bir hedef metin üretemeyecektir. Çevirmen, çeviri 

becerilerinin yanı sıra metin-bilimsel, kültürel ve edebi becerilere sahip olmalıdır. Tüm becerilere ve hassasiyete 

rağmen, edebi eserlerin çevirisi yalnızca, yerine göre gerekli olan, yabancılaşmaya değil, aynı zamanda yorumlama 

tutarsızlıklarına veya gereksiz anlamsızlıklara da yol açabilmektedir. Bu uyuşumsuzluklar, çoğunlukla retorik 

figürler veya alıntılar gibi metin öğelerinden kaynaklanmaktadır. Bu metin öğeleri söylenmeden mana ifade eden, 

kültüre özgü ek anlamlar içerir. Bu ek anlamların anlamlandırılabilinmelerinin ön koşulu, kültürle ilişkili olarak 

ortaya çıkan sosyal gerçeklik olgusunun farkında olmaktır. Edebiyat çevirmeni, hedef kültür alıcısında benzer 

yorum kalıplarının ortaya çıkması için bu ek anlamları, kültürlerarası düzlemde, uygun biçimde 

şekillendirebilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Edebi çeviri; çeviri eşdeğerliliği; çeviri yöntemleri; çeviri teorileri 
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Translation equivalence in literary texts 

 

Abstract 

The present study will deal with the methods and means of literary translation. The recipients of the target culture 

i.e. the recipients of the target-language literature should experience the translations of the literary artworks not only 

as informative, entertaining, educational, etc. texts, but also as aesthetic, stylistically distinct and extra-linguistic 

(connotative) qualitative texts. The literary translator should convey semantic and aesthetic qualities of the source 

text in the translation, provide information about the source culture and should be loyal to the original on the formal, 

semantic and stylistic level, so that the milieu of the source text is preserved. In order to comply with this, the 

translator of the literary text should have literary expertise and an extensive intellectual world-knowledge as a 

minimum requirement, in addition to linguistic competence. A creative talent, cultural empathy and sensitivity to 

understand foreign texts and to transfer them appropriately in a way that is understandable for the recipients of the 

target culture is essential. If the translator is not an educated literary scholar and representative or familiar of the 

source culture and target culture, he will not be able to reproduce a communicatively equivalent target text because 

he will not understand the literary and cultural peculiarities of the source text. The translator should have textual, 

cultural and literary skills as well as translation skills. Despite all the skills and elaborateness, the translation of 

literary works can lead not only to a sometimes requisite alienation but also to interpretational inconsistencies or 

trivialities. These divergences are mostly caused by text elements such as rhetorical figures or quotations. These 

text elements contain culture-specific additional meanings which make sense unspoken in the respective culture, 

comparable to discursiveness and intertextuality. The prerequisite for the perception of these additional meanings 

is the social reality that culture-related occurs. The literary translator should be able to modify these additional 

meanings appropriately on an intercultural level so that similar patterns of interpretation emerge in the target culture 

recipient. 

 

Keywords: Literary translation; translation equivalence; translation methods; translation theories 

 

1. Merkmale literarischer Texte 

Literarische Texte sind künstlerische Werke die Einzigartig sind, weil sie erstens ein Fingerabdruck des 

jeweiligen Autors sind wo er seine subjektiven Einsichten unter seiner eigenen Weltanschauung 

repräsentiert und weil sie vor allem eine besondere Art der Kommunikation darstellen, die künstlerisch-

ästhetische und assoziative Funktionen der jeweiligen Sprache hervorheben.   

Unabhängig von ihren Gattungen wie Epik, Lyrik oder Prosa und Textsorten wie Kurzgeschichte, Roman, 

Gedicht etc. sind Literarische Texte nicht nur informative, unterhaltende, erziehende etc. Texte, sondern 

auch ästhetische, stilistisch ausgeprägte, literarische sowie durch die konnotativen Textelemente 

außersprachlich qualitative Texte.  

Mit den konnotativen Textelementen meine ich, bezüglich der vorliegenden Arbeit, stilistische 

Gestaltungsmittel wie Wortspiele, Sprichwörter, idiomatische Ausdrücke, Redensarten, Vergleiche, 

Übertreibungen, rhetorische Figuren wie Metaphern etc. Durch diese konnotativen Textelemente, die die 

literarische Sprache stark Normabweichend gestalten, entsteht das Literarische an Texten. (”Das 

Literarische an Texten zeigt sich in einer besonderen Sprachgestalt die vom Gewöhnlichen der 

gebrauchssprachlichen oder fachsprachlichen Kommunikation abweicht“)  (Stolze, 2001:185). 

 

Die Rezeption des Ästhetischen eines Textes erfolgt durch die sprachstilistischen Normabweichungen und 

Vieldeutigkeit. (“Diese Vieldeutigkeit und Mehrschichtigkeit fiktiver Texte entsteht nicht zuletzt dadurch, 

dass mit der Sprache auf der syntagmatischen und paradigmatischen Ebene gespielt wird. Sprachliche 

Formen werden spielerisch verknüpft und vertauscht (…); dadurch können sich neue oder mindestens 

ungewohnte inhaltliche Zusammenhänge ergeben.“)  (Koller, 2004:283). 
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Dadurch das andere Bedeutungen, andere Zusammenhänge Zustandekommen („stellt der Fiktivtext seine 

Welt, seine Wirklichkeit im Text und durch den Text selbst her.“)  (Koller, 2004:278).  

Hauptsächlich bei literarischen Texten sieht man wie die Komponenten der Sprachen von der jeweiligen 

Kultur betroffen sind und zudem noch ihre eigene Welt zustande bringen. 

(„Literarische Texte werden unter ästhetischen Aspekten rezipiert, indem man sie auf der Basis der eigenen 

(individuellen) „ästhetischen Kompetenz“ (…) auf sprachlich-stilistische und ästhetische Normen bezieht, 

die sich literatur- und literatursprachgeschichtlich herausgebildet haben.“) (Koller, 2004:281) 

Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass die formalen Merkmale der literarischen Texte nicht nur 

oberflächlich ausgewählt und verwendet werden, sondern das die sprachlichen Gestaltungsmittel eine 

besondere Aufgabe und ästhetische Funktion vollführen. 

2.Übersetzungsstrategien nach Textsorten 

Soweit ich ausmachen konnte unterscheidet man zwischen der einbürgernden bzw. adaptierender 

Übersetzung, der zieltextorientierten (leserorientierten) Übersetzungsstrategie auch gedeckte Übersetzung 

genannt und der offenen literarischen, der transferierenden Übersetzung (entfremdende Haltung). Alle 

Strategien orientieren sich bei diesen Fronten oder bewegen sich dazwischen irgendwo. Hierzu 

Schleiermacher: („Entweder lässt der Übersetzer den Schriftsteller möglichst in Ruhe und bewegt den Leser 

ihm entgegen, oder er lässt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen“) 

(Schleiermacher 1838: 218). 

Die, die Kategorie der verdeckten Übersetzung vertretende Übersetzungsdefinitionen sind die 

„eindeutschende“, „germanisierende“, „illusionistische“, „kommunikative“, „instrumentelle“ etc. 

Übersetzung. Der erste Verfechter Martin Luther beschrieb diese Art der Übersetzung, zu seiner Zeit mit 

der Phrase („dem Volk aufs Maul zu schauen“). Die, die Kategorie der offenen Übersetzung vertretende 

Übersetzungsdefinitionen sind „verfremdende“, „entfremdende“, „anti-illusionistische”, „semantische”, 

“dokumentarische” etc. Übersetzungen. 

Die verdeckte Übersetzung tut so, als sei sie gar keine Übersetzung. Hierbei wird der Funktionsäquivalenz 

zugute eine Distanz zum AT geschaffen was unter Umständen möglich und nötig ist. Die Änderungen am 

AT sorgen dafür, dass die Übersetzungen in der ZK als Originale entnommen werden. Übersetzungen 

werden Situationskontext bezogen, generiert. Die offenen Übersetzungen agieren in der ZK in einer neuen 

Diskursumwelt, sie erscheinen als Entlehnungen sowie auch als Entfremdungen. Form und Inhalt sollten 

bei übersetzen möglichst unversehrt bleiben. (vgl. House 2005: 82). Hier spürt man durchaus, dass es sich 

um eine Übersetzung handelt wobei die Übersetzung als ein Kontext zum Verstehen des Originals betrachtet 

wird. Die Äquivalenz kann hier betrachtet werden als bestmöglicher Erhalt des AT‘es und eine bewusste 

Übereinstimmung der sprachlichen Formen, also Äquivalenz als Erscheinung des Originals im alternativen 

Gewand. Man kann hier von einer Loyalität vs. Funktionalität sprechen dass leider nicht mit allen Konturen 

Konkretisierbar ist. Die Treue zum Originaltext in der die linguistischen, inhaltlichen und semantischen 

Gegebenheiten wiedergegeben werden, bildet den offenen Übersetzungstyp. Die eindeutschende 

Übersetzung in der die literarische Schönheit beachtet ist, ist sozusagen die verdeckte Übersetzung.  

Jedoch ist das literarische Übersetzen nicht nur eine literaturimplizite Machenschaft sondern eine 

literaturtransendente; weil eine Leserorientiertheit und der Zeitgeist eine ständige Auseinandersetzung  mit 

moralischen, kulturellen Soziolekten und Diskursen erfordern. 

Wie jedem Literaturkenner bekannt ist, können bei der literarischen Übersetzung nicht alle 

Äquivalenzforderungen allesamt gleichzeitig und gleichwertig vollbracht werden, d. h. der Übersetzer muss 

sich entscheiden, in was für einer Rangordnung er die einzelnen Eigenschaften / Merkmale je nach 

Äquivalenztypen für seine Übersetzung vollführt, wobei er Prioritäten setzt und Mittelwege erstellt. 
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3.Merkmale der literarischen Übersetzungen 

Man unterscheidet im Generellen zwischen der linguistisch orientierten Übersetzungstheorie, die das 

Übersetzen als ein Umkodierungsprozess erfasst und der handlungsorientierteren Übersetzungstheorie, die 

die Übersetzung als „Kulturtransfer“ erklärt.  

Vertreter des Universalismus sind der Auffassung, dass alle Sprachen denselben Prinzipien gehorchen und 

dass sich prinzipiell alles übersetzen lässt auch wenn es gewisse Unterschiede gibt. („Erkenntnismäßige 

Bewusstseinsinhalte in jeder Sprache“) können kodiert und danach in der Zielsprache wieder dekodiert 

werden.  Pragmatisch orientierte Theoretiker  behaupten prinzipielle Übersetzbarkeit  von literarischen 

Texten. Äquivalenten oder die Analogie angehende Verluste könnten mit einer adäquaten Entsprechung, 

auch mit Kompensation, ersetzt werden.  An Stellen an denen auch diese Umsetzungen nicht möglich 

scheinen die sollen dazu dienen, dem ZT-Rezipienten klarmachen, dass er eine Übersetzung liest. Die 

Vertreter des Relativismus hingegen vertreten die Ansicht, dass das Übersetzen nahezu unmöglich ist weil 

die Gestaltung der Gedanken eines Menschen, der einem bestimmten Kulturkreis angehört von der 

jeweiligen Grammatik einer einem bestimmten Kultur angehörenden Sprache geformt ist. 

Kloepfer meint hierzu „dass der künstlerische Sprachgebrauch die Übersetzung zu einer prinzipiell nur 

mehr oder weniger, nie vollkommen lösbaren Aufgabe macht.“  (Kloepfer, 1967:7)  

Bei Sachtexten könnte von der absoluten Gültigkeit des Universalismus‘ die Rede sein, bei literarischen 

Texten jedoch wo die Übersetzung wesentlich komplizierter wird sollte man dem Gedanken des 

Relativismus Aufmerksamkeit schenken. 

Nach Chomsky befinden die Universalien sich in der Grammatik der Sprachen und nicht auf der 

phonologischen oder semantischen Ebene. Die Grammatik ist es, die die Menschen befähigt, unbewusst 

Sprachen zu lernen, zu sprechen, zu modifizieren. Für die Theorie der literarischen Übersetzung hat der 

Assoziationsverfahren wichtige Konsequenzen.  

Nach Levy soll die Übersetzung die fremde Atmosphäre des AT‘es fühlen lassen und demnach assoziativ 

entfremdend vorangehen, denn es handelt sich beim literarischen Übersetzen nicht um eine („mechanische 

Bewahrung der Form, sondern um deren semantische und ästhetische Werte für den Leser“).  (Levy, 

1969:66). Das Exotische soll also zum Vorschein kommen und beim Leser den Eindruck eines bestimmten 

fremden Milieus erweckt werden. 

Die Übersetzung literarischer Kunstwerke kann beim Entfremden jedoch auch zu interpretatorischen 

Missverständnissen oder Trivialitäten führen. Diese Widersprüchlichkeiten werden zumeist durch 

Textelemente wie rhetorische Figuren und Zitate verursacht. Denn diese Textelemente beinhalten 

kulturspezifische Zusatzbedeutungen, die in der jeweiligen Kultur unausgesprochen Bedeutungen haben 

vergleichbar mit Diskursivität und Intertextualität. Voraussetzung für die Wahrnehmung dieser 

Zusatzbedeutungen ist die soziale Realität die Kulturbedingt zustande kommt.  

Die literarische Übersetzung sollte die Fähigkeit hervorbringen können diese Zusatzbedeutungen auf 

interkultureller Ebene angemessen zu modifizieren sodass ähnliche Deutungsmuster beim AS Kultur 

Rezipienten entstehen. Jedoch darf die literarische Übersetzung auf keinem Fall eine Interpretation d.h. eine 

Neuschöpfung sein.  

(„Der Übersetzer muss sich um Gleichwertigkeit und nicht um Gleichheit 

bemühen“)  (Nida & Taber, 1969:11) da es in der ZK höchstwahrscheinlich keine hundert prozentige 

Entsprechungen für die Textelemente mit den Zusatzbedeutungen geben wird. („Übersetzen heißt, in der 

Empfängersprache das beste natürlichste Gegenstück zur Ausgangsbotschaft zu schaffen, erstens

 was den Sinn und zweitens was den Stil anbelangt“) also die bestmögliche Übersetzung der 

ausgangssprachlichen Ausdrucksmittel sowie die Intentionen des AT - Autors mit den äquivalenten 

Variablen der ZS Kultur ersetzen. Literarische Texte sind wesentlich komplexer als Sachtexte, weil die 

Funktionen ihrer Teilgebilden, von den phonologischen über semantisch-syntaktischen bis zum Textganzen 

und Intertextualität, durch das Ästhetischen Funktion überlagert und gelenkt werden. So sollen literarische 

Übersetzungen nicht nur in das sprachliche System und in die Kultur eingebunden sein, sondern auch in das 
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Literatursystem der jeweiligen ZK. Ein treffliches Beispiel hierzu könnten die modernen, postmodernen 

und futuristischen literarischen Texte darstellen. Sie haben keine objektive, universale einzige Deutung 

sodass bei jedem Leser verschiedene Eindrücke entstehen. Nahezu alle Eigenschaften des literarischen 

Werkes sind willkürlich erstellte, im spezifischen Deutungssystem Sinn ergebende subjektive Einsichten 

die der Autor unter seiner eigenen Weltanschauung repräsentiert. Wenn all diese Spezifika bei der 

Übersetzung nicht beachtet werden, werden jene sprachlichen und kulturellen Eigenschaften verlorengehen       

welche die Literarizität und den Autor ausmachen.  

Der Übersetzer sollte bei dem Übersetzungsprozess eine Strategie wählen, indem er sich, wie ich schon 

erwähnt habe, Prioritäten setzt und Kompromisse schließt um die bestmögliche Äquivalenz mit den Mitteln 

der ZS zu erzielen. Als eine Folgerung dieser Ansätze kann gesagt werden, dass die Übersetzungstheorien 

ihre Argumentationslogik auf der Existenz von Universalien, den Fachausdrücken wie Frei-Gebundenheit 

und Treue des Übersetzers, von Äquivalenz, Adäquatheit und Akzeptabilität, Leserorientiertheit und 

Literarizität aufbauen. 

3.1. Die Übersetzung der kulturspezifischen Eigenschaften 

Zwar hat die Sprache viel mit dem Wesen des Menschen zu tun und nach T. Fontane das Menschlichste, 

was wir haben, doch die Sprache hat auch ihr eigenes Wesen und ihre Originalität. Und jede Einheit der 

Sprache ist sachlich-, kontext- und kulturbedingt Sinnträger. Hauptsächlich bei literarischen Texten sieht 

man wie Komponente der Sprachen von der jeweiligen Kultur betroffen sind und zudem noch ihre eigene 

Welt zustande bringen.  

Erst durch die sprachliche Kommunikation des jeweiligen Kulturkreises erwirbt der Mensch im Prozess der 

Sozialisation, diskursiv-gesellschaftlich bedingte sprachliche Ausdrucksweisen die bestimmten 

Deutungsmuster, Weltanschauungen oder Interpretationsvarianten gehorchen. Durch die soziale 

Wirklichkeit oder Wirklichkeitsinterpretation, die durch diese sprachliche Kommunikation angeeignet wird, 

die ist stark kulturabhängig. Dies ist auch der Grund weswegen („… man verschiedene Sachverhalte wie 

z.B. Krieg, Familie oder Jenseits auf kulturspezifische Art und Weise wahrzunehmen und zu beurteilen 

lernt“.)  (Koller, 2004:161). Hierbei geht es um die Erfassung der Sprachen als ein Kulturträger im 

kommunikativen Zusammenhang. Festzustellen gilt hier nach Koller die Relation zwischen Sprache, 

Denken, Wirklichkeit und menschlichem Verhalten. („Versteht man Kultur als die Gesamtheit der 

Konventionen und Normen, die das Verhalten von Mitgliedern einer Gesellschaft regelt, dann bedeutet 

Kulturkompetenz die Kenntnis und das Beherrschen dieser Konventionen und Normen. Kompetenz in der 

eigenen Kultur […] ist in der Regel vorhanden: Ihre einzelnen Elemente bzw. ihre Gesamtheit werden 

gekannt und beherrscht, allerdings unbewusst. Bei der Kontaktaufnahme mit einer fremden Kultur […] 

werden deren Elemente bzw. ihre Gesamtheit im Allgemeinen ebenso unbewusst nach den Maßstäben der 

eigenen Kultur wahrgenommen und interpretiert“)  (Löwe, 2002:148-161). 

Die Übersetzung aus einer AK in eine verwandte ZK und verwandte Sprachfamilie bereitet wesentlich 

weniger Schwierigkeiten als die literarische Übersetzung aus einer fremden Sprachgruppe und anderen 

Kultur wie z.B. vom Türkischen ins Deutsche oder andersrum. Sehr schwer wird es, wenn es sich um 

durchaus verschiedene Kulturen mit völlig verschiedenen Denkmuster, Weltanschauungen, kulturell 

geprägte Wortassoziationen, Gefühlswelten, Interpretationsverfahren, Argumentationslogik, 

Ausdrucksgestaltung, Bedeutungslogik etc. handelt. Bei Sprachen die eine grundsätzliche Ähnlichkeit 

vorweisen, wie bei germanischen Sprachen der nordwest-europäischen Länder, ist das Gesehene oder der 

entstandene Gedanke generell dasselbe, und der Übersetzer kann  deshalb entsprechend paraphrasierend 

vorangehen. Dieses Vorangehen bei Sprachen mit den oben genannten großen unterschieden verursacht 

starke Divergenzen und Trivialitäten. 

Konkrete fremdkulturelle Inhalte  die dem Literaturübersetzer bekannt sein sollten sind u.A. die politisch-

gesellschaftlichen Institutionen, die demographischen Besonderheiten Tatsachen die die Wirtschaft, das 

Bildungswesen, Rechtswesen etc. angehen. Die Geschichte, Geistesgeschichte und Literatur bildenden und 
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der darstellenden Kunst stellen einen wichtigen Bereich dar.  (Löwe, 2002:151).  

Es soll der Übersetzer Rezipienten der ZK ansprechen und auch einen repräsentativen und Originaltreu-

authentischen Text wiedergeben indem er das Milieu des AT’s bewahrt Die vorherrschende Globalisierung 

die die Kulturen näher bringt und der dadurch resultierende Zeitgeist machen die Sprache und ihre 

Bedeutung für Gesellschaften wandelbar. Die Sprache ist nicht mehr statisch sondern flexibel d.h. sie ist in 

ständigem Bedeutungswandel. 

Gerken bezeichnet zwei Arten von Kulturbezügen, die beim literarischen übersetzen auf der Satz- und 

Textebene sich offenbaren:  (Gerken, 1999:113): 

(„1. („Explizite Kulturbezüge“), kulturspezifische Lexeme und Namen, die kulturbedingt 

Bezeichnungsinhalte haben und explizite kulturbezogene Äußerungen in Sätzen und Texten. 

2. („Implizite Kulturbezüge“), die durch Satz- und Textbedeutungen hergestellt werden, in denen die 

Lexeme und Namen als solche keine kulturspezifischen Bezeichnungswerte haben und die sprachlichen 

Bezeichnungen nicht explizit kulturbezogen sind. 

Die die Kulturbezüge zwischen dem AT und dem ZT bezeichnend spricht Gerken von sechs 

Beziehungsmöglichkeiten. (vgl. Gerken 1999: 112): 

1. „Entsprechung“: Das AT – Bestandteil  und das ZT - Bestandteil haben die gleichen Sinnsinhalte. 

2. „Erweiterung“: Das AT - Bestandteil hat einen spezifischeren Sinninhalt als das 

ZT – Bestandteil. 

3. „Einengung“:  Das ZT - Bestandteil hat einen spezifischeren Sinninhalt als das AT - 

Bestandteil. 

4. „Ersetzung“: Das AT - Bestandteil und das ZT - Bestandteil  haben unterschiedliche 

Bezeichnungsinhalte, aber sie lassen sich einander vom Sinn her zuordnen. 

5. „Auslassung“: Einem AT - Bestandteil lässt sich weder von der Bezeichnung noch vom Sinn her ein ZT 

- Bestandteil zuordnen. 

6. „Hinzufügung“: Einem ZT –Bestandteil lässt sich weder von der Bezeichnung noch vom Sinn her ein AT 

-Element zuordnen.“) 

Etwas detaillierter auf diese Problematik eingehend, bezeichnet Koller (2004) die „soziokulturellen 

Bedeutungen“ in einem Text als („spezifisch für Kulturen, Länder, soziale Gruppen oder 

Religionsgemeinschaften“)  (Koller, 2004:290).  Sie sind zu sehen im Zusammenhang mit der Kulturspezifik 

der Übersetzung bzw. der Verankerung von Texten in einem bestimmten kommunikativen Zusammenhang. 

Die Vermittlung d.h. Übersetzung von solchen soziokulturellen Bezeichnungen bzw. Bedeutungen ist z. B. 

oft nur in der Form von interpretatorischen Kommentaren möglich (vgl. Koller 2004: 290). 

(„Übersetzungsverfahren“ für (offene) literarische Übersetzungen nach Koller, die der Übersetzer jedoch 

„nur zur Schließung von vorläufigen Lücken“ verwenden kann sind wie folgt:  (Koller, 2004:232): 

a. Übernahme des AS- Ausdrucks in die ZS (ggf. in Anführungszeichen) als Zitatwort (Fremdwort) oder als 

Anpassung an die phonetischen Normen der ZS (Lehnwort) 

b.Lehnübersetzung (wörtliche Übersetzung) 

c. Explikation (Kommentare, definitorische Umschreibung).“)  (Koller, 2004) 

4. Äquivalenz, Adäquatheit, Akzeptabilität 

Trotz aller Kompetenzen und Sorgfältigkeiten wird zumeist bei dem Übersetzungsprozess der literarischen 

Texte einiges verlorengehen, da die Übersetzung hierarchisch schlechterdings nur einem Steuerparameter 

folgen kann. Die übrigen Elemente können bestens nur adäquat oder immerhin akzeptable konfiguriert 

werden. 

4.1. Äquivalenz 

https://synonyme.woxikon.de/synonyme/schlechterdings.php
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Nach Reiss/Vermeer heisst  Äquivalenz die „Relation zwischen einem Ziel- und einem Ausgangstext, die 

in der jeweiligen Kultur auf ranggleicher Ebene die gleiche kommunikative Funktion erfüllen (können)“ 

(Reiß & Vermeer, 1991:140) Die Skopostheorie versteht die Übersetzungsäquivalenz als die 

Gleichwertigkeit des ZT’es mit dem AT. Anders als  in der Linguistik, wo von einer Äquivalenz der Wort- 

und Sytntaxebene die Rede ist, ist die Äquivalenz der Skopostheorie  eine funktionsäquivalente oder 

funktionsadäquate Informationsvermittlung in der ZS.  

Eine umfassende Darstellung des Äquivalenzbegriffs die Koller aufgestellt hat ist wie folgt: (vgl. Koller 

2004: 215): („1. Äquivalenz bezüglich der literarischen Übersetzung bedeutet, dass zwischen dem AS-Text 

und dem ZS-Text eine Übersetzungsrelation vorliegen muss; Die Äquivalenzrelation. (vgl. Koller 2004: 

215). 

2. Der Äquivalenzbegriff setzt die Angabe von Bezugsrahmen voraus. 

(„Die Qualität (en) des AS-Textes (Qualitäten inhaltlicher, stilistischer, funktioneller, ästhetischer etc. Art 

muss (müssen) in der Übersetzung gewahrt werden, wobei sprachlich-stilistische, textuelle und 

pragmatische Bedingungen auf der Seite der Empfänger zu berücksichtigen sind“)  (vgl.Koller, 2004:215). 

3. Als ZS-Äquivalente werden sprachliche/textuelle Einheiten verschiedener Art und unterschiedlichen 

Ranges und Umfanges bezeichnet, die zu AS-Elementen in einer durch Angabe des/der Bezugsrahmen(s) 

spezifizierten Äquivalenzrelation stehen.“)  (vgl.Koller, 2004:216). 

Koller unterscheidet „Systeme der konnotativen Werte“  (vgl. Koller, 2004) die stilprägend sind und 

demnach die Aufgabe des Übersetzers vorschreiben also, auf der Textebene in der ZS diejenigen 

sprachstilistischen Möglichkeiten zu realisieren, die als optimale konnotative Entsprechungen fungieren 

können. 

Diese Unterscheidung der „konnotativen Werte“ werden in  fünf Bezugsrahmen unterteilt, die bei der 

Festlegung der Art der Übersetzungsäquivalenz eine Rolle spielen und auf die sich jeweils ein 

Äquivalenzbegriff bezieht. Die konnotativen Dimensionen sind nach Koller wie folgt  (vgl.Koller, 2004: 

243-247): 

4.1.1. Die fünf konnotativen Bezugsrahmen nach Koller: 

*Denotative Äquivalenz: der außersprachlichen Sachverhalt 

*Konnotative Äquivalenz: der der Auswahl der Ausdrucksmöglichkeiten (Stil, Soziolekt) 

*Textnormative Äquivalenz: die textgattungsspezifischen Merkmale 

*Pragmatische Äquivalenz: die Verstehensvoraussetzungen des Empfängers 

*Formal-ästhetische Äquivalenz: die formalen und ästhetischen Vorgaben des Ausgangstextes  

4.1.1.1. Die Denotative Äquivalenz 
Bezieht sich auf den außersprachlichen Sachverhalt. Gegenstandsbereich bei der Ausführung der 

Äquivalenzbeziehung ist die Lexik, d.h. Wörter und Syntagmen.  Hier unterscheidet man fünf 

Entsprechungstypen: 

Eins-zu-eins-, Eins-zu-viele-, Viele-zu-eins-, Eins-zu-Null- und Eins-zu-Teil- Entsprechungen. 

4.1.1.2. Die Konnotative Äquivalenz 

Die im Text vorkommenden Begleitvorstellung d.h. Konnotationen in bezogen auf die Stilschicht, 

geographische Eigenschaften und Verwendungsfrequenz etc.. Sprachliche Bezeichnungen (Wörter, 

Syntagmen, Sätze) besitzen neben der denotativen Bedeutung auch konnotative Werte. Konnotative Werte 

die beim Übersetzen nicht erhalten werden können, sollten mit interpretierenden oder kommentierenden 

Verfahren vermittelt werden.  

Konnotative Dimensionen und entsprechende konnotative Werte sind wie folgt: 
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KONNOTATIVE DIMENSION KONNOTATIVE KONRETISIERUNG 

Die Stilschicht  gehoben, dichterisch, umgangssprachlich, alltagssprachlich, 

vulgär 

Der sozialbedingte Sprachgebrauch (gruppenspezifisch) jugendsprachlich, Die Sprache der Politik, Sprache der 

Proletariat, Sprache des Bildungswesens 

Die Geographischen Dimensionen  Hochdeutsch, Schwäbisch, österreichisch 

Das Medium Die Sprache des Geschriebenen, Die Sprache der mündlichen 

Kommunikation 

Die stilistischen Effekte veraltet, unnatürlich, modern, euphemistisch, Bildhaft deutlich 

Die Häufigkeit Frequenz des Gebrauchs 

Der Anwendungsbereich fachsprachlich, Fachsprache der Medizin, 

allgemeinsprachlich, Philosophisch 

Die Bewertung positive/negative/sarkastische Zuschreibung eines 

Sachverhaltes 

4.1.1.3. Die Textnormative Äquivalenz 

Die für bestimmte Texte geltenden Text- und Sprachnormen (Gebrauchsnormen) und/oder  

textgattungsspezifische Eigenschaften. Die Selektion der sprachlichen Mittel die verwendet werden sollen 

und die den Textaufbau beeinflussen sind durch den Übersetzer Textsortenspezifisch auszuwählen. In der 

ZS gelten die Textnormen, die bei der Herstellung einer Übersetzung beachtet werden müssen. 

4.1.1.4. Die Pragmatische Äquivalenz 

Sie kann auch als die empfängerbezogene Äquivalenz bezeichnet werden. Die kommunikative Funktion  

mit dem AS-Text zu realisieren indem die Übersetzung auf die Rezipienten der ZS eingestellt werden soll. 

Die Leserorientation sehen eine Berücksichtigung der ZS charakteristischen Rezeptionsbedingungen vor.  

4.1.1.5. Die Formal-ästhetische Äquivalenz 

Die formal-ästhetische Äquivalenz sieht eine Einhaltung der Spezifika de AS-Textes vor. Die Aufstellung 

der formal-ästhetischen, individualstilistischen Äquivalenz des AS-Textes bedeutet Einklang der Gestaltung 

da und diese formal-ästhetischen Qualitäten maßgeblich für literarische Texte sind.  

4.2. Adäquatheit  

Ein übersetzter ZT kann als adäquat bewertet werden, wenn er den Zweck der Übersetzung, also eine 

angemessene Übereinstimmung erfüllt (vgl. Siever, 2010:161). Die Wahrscheinlichkeit des 

Funktionswechsels ist möglich, sodass Eigenheit des Ausgangstextes und der des Zieltextes sich 

auseinander kommen können. Äquivalenz ist hierbei eine („Sondersorte von Adäquatheit, nämlich 

Adäquatheit bei Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext“).  (Reiß & Vermeer, 1991:140) 

(„Eine adäquate Übersetzung wäre im Idealfall zeit-, zweck- und zielgruppengerechte Übersetzung.") 

(SCHREIBER, 1993:66) Die Adäquatheit (Angemessenheit) demnach die Übersetzung in der Grundlagen 

wie Zweck, Zeitpunkt, und ZS-Leser der Übersetzung, also eine Leserorientierte Übersetzung nach 

textexternen Faktoren. Die sozio-kulturellen Geschehnisse sind vorrangig. Hier ist eine angemessene  

interkulturelle Leistung des Übersetzers gefragt, indem adäquate Deutungen ausfindig gemacht werden 

können, sodass ein Erfassen  der Situation aus der Perspektive des ZS-Lesers vollführt wird.  

Übersetzungen sollen dem Zeitgeist entsprechend und Epochengerecht adäquat sein d.h. die Lexika, 

https://synonyme.woxikon.de/synonyme/h%C3%A4ufigkeit.php
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Syntagmen etc. sollen angepasst sein und mit der sozialen Realität der Zielleserschaft in Übereinstimmung 

sein. 

4.3. Akzeptabilität  

Bei einer sinngerechten Anwendung bzw. Übersetzung der Syntax und des Textganzen, in der die 

Abweichungen das richtige Textverständnis nicht stören,  kann von der Akzeptabilität die Rede sein. 

Eine Akzeptabilität der Abweichung von semantischen, stilistischen und ästhetischen Eigenschaften kann 

gewährleistet werden, wenn man um die Funktionsgleichheit zu erzielen diese durchführt. 

Nach Scherner sind die vier Aspekte des Textverstehens wie folgt: 1. Das Horizont (vom Autor, vom 

Übersetzer und Empfänger), 2. Das  Sprachbesitz, 3. Die Situation (die Wahrnehmung der  

Kommunikationsseiten) 4. Kontext (die textualisierte Form der konkreten Gegebenheiten.) Demnach kann 

nur durch Beachtung dieser Aspekte eine Akzeptabilität gesichert werden.  

(„Die Richtigkeit eines Ausdrucks, besonders in der Übersetzungswissenschaft hängt von semantischen 

Intuitionen ab, also von Urteilen, die die semantische Akzeptabilität und Struktur von Wörtern und Sätzen 

betreffen, sowie ihre semantischen Beziehungen zu anderen Wörtern und Sätzen.“) (Aktaş & Koçak, 

2012:17-27)  

5. Die Kompetenz des Übersetzers das Künstlerisch-Ästhetische zu Übersetzen 

Als eine Folgerung dieser Auslegungen habe ich einige Festlegungen zum Kompetenz und zur Leistung des 

Übersetzers erstellt die wesentlich für meine Arbeit sind. Wie ich in der Zusammenfassung schon erwähnt 

habe muss der Übersetzer des literarischen Werkes, neben der sprachlichen Kompetenz auch literarische 

Kenntnisse und ein weitgedehntes, intellektuelles Weltwissen als minimale Anforderung besitzen. Zudem 

ist ein kreatives und künstlerisches Talent, ein kulturelles Einfühlungsvermögen sowie ein Feingefühl 

fremde Texte zu verstehen und sie angemessen für die Rezipienten der Zielkultur verständlich zu übertragen, 

unumgänglich. Es soll also der Literaturübersetzer Textkompetenz, Kulturkompetenz und 

Literaturkompetenz sowie Übersetzungskompetenz besitzen. Wenn der Übersetzer kein geschulter 

Literaturwissenschaftler und Vertreter oder Vertrauter der AK sowie der ZK ist so wird er nicht in der Lage 

sein einen kommunikativ äquivalenten ZT wiederzugeben, weil er literarische und kulturelle 

Besonderheiten des AT nicht verstehen wird. Die Übersetzung und das Original können nicht ebenbürtig 

sein, sollen aber auf die Leser der ZS möglichst gleichsam und auf die gleiche Art und Weise wirken können. 

Der Leser der ZS-Kultur wird höchstwahrscheinlich ein völlig anderes ästhetisches Verständnis und 

Hintergrundwissen als der Originaltextleser haben. Deswegen d.h. um das Textverständnis gewährleisten 

zu können ist die  Leserorientiertheit der literarischen Übersetzung primär. („….Der Übersetzer soll 

keinesfalls die formalen Konturen des Textes, sondern dessen Bedeutung und ästhetischen Wert bewahren, 

und dies mit Mitteln, die seinem Leser diese Werte nahebringen können.”)  (vgl.Levy, 1969:69). Um die 

Funktionsgleichheit zu erzielen sind Abweichungen von semantischen, stilistischen und ästhetischen 

Gegebenheiten akzeptabel. Leserorientiertheit einer Übersetzung heißt immer auch in Acht zu nehmen; wie 

viel, von welchem Wissen beim ZT-Rezipienten vorhanden ist, abzuschätzen. Das Erfassen und übersetzen 

der stilistischen Qualitäten des sprachlichen Ausdrucks sowie die Atmosphäre, ironische, tragische oder 

sarkastische Andeutungen, Appelle an den Leser, Stimmungen, rhetorische Figuren, Auslegungen usw. sind 

die anspruchsvollsten  Anforderungen an den Literaturübersetzer. Sowie z.B. die Gestaltung der im Werk 

vorkommenden Realitäten, ideologische Neigungen des Autors, Sprachniveau, Wortauswahl, 

Verhältnismäßigkeit, Relativität etc. Zu dem Erfassen der stilistischen Eigenschaften der einzelnen 

Sprachmittel und Teilkomponenten ist das Erfassen des künstlerischen gesamten erforderlich d. h. das 

Verstehen des Gesamten Textes das nur durch Erkundung der Autobiographie, Sekundarliteratur, Epoche, 

Zeit und Raum etc. auszumachen ist. („Außer auf Gegebenheiten der Situation und Realien können sich 

Präsuppositionen z.B. beziehen auf die Biographie des Autors, auf ästhetische Theorien, die gebräuchlichen 

Textsorten und die sie konstituierenden Elemente, auf metrische Dispositionen, auf Stoffdetails, auf Motive, 
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auf Topoi und Ikonographie einer Epoche, auf Ideologie, Religion, Philosophie und mythische 

Vorstellungen, auf gesellschaftliche Besonderheiten, Kultur oder Politik eines Zeitabschnitts, auf 

Besonderheiten der Medien, der Darbietungssituation oder der Bildungssituation eines Zeitalters oder auf 

die Überlieferung eines Textes“)  (Nord, 1993:110). 

Besonders bei moderner und postmoderner Literatur ist das Textverständnis am schwierigsten denn der 

experimentelle und freie Umgang mit der Sprache d.h. ungewöhnliche sprachliche Stilmittel und die 

stilistische Freiheit sowie die Vieldeutigkeit komplizieren die Problematik sodass die 

Produktivitätsfähigkeiten des Übersetzers hierbei besonders gefragt sind. 

In wie weit darf der Übersetzer jedoch produktiv d.h. schöpferisch sein? Wie wir schon zuvor erwähnt haben 

sollte die literarische Übersetzung auf keinem Fall eine willkürliche Neuproduktion sein. Die Mitteilung, 

die Deutung des Originalwerks soll erfasst, und entsprechend wiedergegeben werden, welches das Ziel der 

literarischen Übersetzung, als eine Reproduktive hervorhebt. Und trotzdem ist hier eine schöpferisch, 

inventive Fähigkeit gefragt um eben auch mit dieser Gabe sich in einer sehr umfangreichen Ausdruckswelt 

der ZS die besten Varianten (Entsprechungen) zu wählen. („…..Gleichzeitig aber muss er [der 

Übersetzer]Geschmack und Disziplin besitzen, um sich nicht durch einen verlockenden Ausdruck von der 

Aufgabe des Reproduzierens abbringen zu lassen oder in stilistische Unebenheiten zu verfallen“)  (Levy, 

1969:63). 

Um dem bestmöglichen Äquivalenzanforderung nachkommen zu können sollen die Möglichkeiten der ZS 

durchaus ausgenutzt werden und eine Relation zu den ausgangssprachlichen Ausdrucksmitteln geschaffen 

werden. Dabei dürfen natürlich die Intentionen des AT-Autors sowie der Stil nicht zu sehr verfremdet 

werden.  

Ein weiterer Anhaltspunkt ist der sich ändernde Zeitgeist die entsprechende Übersetzungen fordert sodass 

die stilistischen Eigenschaften der Werke auch Zeitgemäß, durch den ZS-Leser angemessen interpretiert 

werden können. Die Äquivalenz der formal-ästhetischen Eigenschaften umfasst u. a. rhetorische Figuren, 

geflügelte Wörter, Metaphern und Sprachspiele welche die Literatursprache ausmachen. Mit anderen 

Worten gesagt, beeinflussen die stilistischen Merkmale den Textsinn und zudem ist die ästhetische Wirkung 

einer literarischen Übersetzung größtenteils auf den Stil zurückzuführen. Diese stilistischen und formalen 

Eigenschaften müssen den Gesamttext angehend, betrachtet und übersetzt werden, von der Ebene der 

Morphologie bis zur Textganzheit, auch wenn dadurch dann im Einzelnen Abweichungen zustande 

kommen.  

Die formale Gestaltung des Textes ist ein Mitgestalter des Sinnganzen, eine Änderung der formalen 

Gestaltungweise erzeugt eine Verzerrung des Sinns. Stilistische Merkmale sind dynamische Erscheinungen 

und  virtuelle Qualitäten, die einer Rezipientengruppe, sinnvoll vorkommen, bei einer anderen Leserschaft 

aber ein anderes Effekt hervorrufen können. (vgl. Stolze 1992: 232). Hermeneutisch betrachtet macht es 

Sinn, wenn die leserbeeinflussende Wirkung der rhetorisch- stilistischen Mittel übertragen wird und nicht 

das Stilmittel selbst. Bedeutungsebenen und stilistische Eigenschaften (konnotative Auswertung) wie 

metrische Elemente, rhythmische Eigenschaften, rhetorische Figuren, geflügelte Wörter etc. lassen sich nie 

allesamt übersetzen und gehen einigermaßen verloren. Der Übersetzer sollte versuchen diese Verluste 

möglichst gering zu halten indem er optimale konnotative Entsprechungen für diese zu finden versucht. 

Wenn die konnotativen oder formal-ästhetischen bzw. stilistischen Werte aus der AS die in die ZS 

unübersetzbar scheinen, bedient sich der Übersetzer oftmals der Bearbeitung dieser Werte d.h. er leitet 

kompensatorische Verfahren ein indem er sie z.B. kommentiert, interpretiert, dehnt, anlehnt etc.. Denn wenn 

die literarischen Übersetzungen in der ZS Sinn machen und lesbar sein sollen müssen sie, wenn die 

Möglichkeiten der ZS erschöpft sind mit diesen Verfahren eben bearbeitet werden. 
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Abkürzungen 
AS    = Ausgangssprache 

AS-Kultur   = Ausgangssprachliche Kultur 

AS-Leser   = Ausgangssprachlicher Leser 

AS-Text   = Ausgangssprachlicher Text 

AT    = Ausgangstext 

AT-Autor   = Autor des Ausgangstextes 

AT-Leser   = Leser des Ausgangstextes 

ZS    = Zielsprache 

ZS-Kultur   = Zielsprachliche Kultur 

ZS-Leser   = Zielsprachlicher Leser 

ZS-Text   = Zielsprachlicher Text 

ZT    = Zieltext 

ZT-Leser   = Leser des Zieltextes 
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Öz 

İnsanoğlu için bazı araçları kullanarak ve birtakım işaretlerden yola çıkarak gelecekle ilgili tahminlerde 

bulunmak, neredeyse insanlıkla yaşıt bir uğraş alanı olmuştur. Bu tür tahminler ve yorumlar “fal” olarak 

adlandırılmaktadır. Fal; İslamlık öncesi çeşitli Türk boyları arasında olduğu gibi İslamlık sonrası Müslüman 

Türk toplumunda da kimi uygulamalarla varlığını günümüze değin sürdürmüş, zamanla konu etrafında geniş 

bir edebî tür halkası teşekkül etmiştir. Bu çerçevede fal konusunda; Kur’an falları, yıldıznâme, tefe’ülnâme, 

hurşîdnâme, ihtilâcnâme, kıyâfetnâme ve kehânetnâme gibi adlarla anılan ve farklı fal türlerinden bahseden 

birçok eser yazılmıştır. Falnâme başlığı altında toplanan eserler içinde yaygın geleneğe sahip türlerden biri de 

Kur’an fallarıdır. Kur’an falları, Kur’an-ı Kerim’i esas alıp fal tutarak geleceğe ilişkin merakını tatmin etmeyi 

ve psikolojik açıdan rahatlamayı amaçlayan Müslüman Türk halkı tarafından çokça itibar edilmiş eserlerdir. 

Kur’an falı metinlerinin çeşitliliği yanında yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde bu türde kaleme alınmış 

manzum yahut mensur pek çok yazma eserin mevcudiyeti de Türk toplumunda Kur’an falına oldukça fazla 

rağbet edildiğinin bir göstergesidir. İlgili literatürde bugüne kadar adı geçmeyen manzum Kur’an falı 

yazmalarından biri de İtalya Floransa Laurenziana Kütüphanesi 504 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu 

bildiride; İtalya kütüphanelerindeki yazma eser araştırmalarımız esnasında ulaştığımız söz konusu Arap harfli 

manzum Kur’an falı tanıtılıp incelenerek, falnâme türü hakkındaki çalışmalara katkıda bulunması amacıyla 

eserin metnine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fal; falcılık; Kur’an falı; Klasik Türk Edebiyatı; Laurenziana Kütüphanesi 

 

A Quran Fortune in Verse 

-A Copy in Laurenziana Library, Florence- 

 

Abstract 

For human beings, using some tools and making predictions based on specific signs has been an area of dealing 

almost as old as humanity. Such projections and comments are called "fortune-telling." Fortune; It has 

continued its existence with certain practices in the post-Islamic Muslim Turkish society and various pre-

Islamic Turkish tribes. In time, a complete circle of literary genres has formed around the subject. In this 

context, about fortune-telling; Many works have been written, which are referred to by names such as Quran 

fortunes, yıldızname, tefeülname, hurşîdnâme, ihtilâcnâme, kıyafetnâme, and kehânetnâme and mentioning 

different types of fortune-telling. Among the works collected under the title of Falnâme, one of the genres with 

a common tradition is the Quran’s fortune. The Quran fortunes are highly regarded by the Muslim Turkish 

people, aiming to satisfy their curiosity about the future and relax psychologically, based on the Quran and 

fortune-telling. In addition to the diversity of the texts of the Quran fortune, the existence of many writings in 

verse or prose in libraries in Turkey and abroad indicates that the Quran fortune is highly prevalent in Turkish 

society. One of the verses Quran fortune manuscripts, which has not been mentioned in the relevant literature 

until today, is registered in Florence Laurenziana Library in Italy at number 504. In this statement; The text of 

the work will be included in the book's result to contribute to the studies on the genre of falnâme by introducing 

and examining the Quran fortune in Arabic, lettered verse that we reached during our manuscript research in 

Italian libraries. 

Keywords: Fortune, fortune-telling, Quran fortune, Classical Turkish Literature, Laurenziana Library.   

1. Giriş  

İnsanoğlu tarih boyunca gerek kendisiyle gerek çevresiyle ilgili bilinmezleri anlayıp keşfetmeye, 

istikbalin neler getireceğini önceden öğrenmeye ve böylece kendi kaderine hükmetmeye çalışmıştır 

(Aydın, 1995: 134). Bu bakımdan insanoğlu için bazı araçları kullanarak ve birtakım işaretlerden yola 

çıkarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak, neredeyse insanlıkla yaşıt bir uğraş alanı olmuştur. Bu 

tür tahminler ve yorumlar “fal” olarak adlandırılmaktadır.  
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Tarihin çok eski dönemlerine ait çeşitli kültürlerden birtakım şekil değişikliklerine uğrayarak günümüze 

intikal eden ve bütün toplumlarda bir bâtıl inanç ya da folklor unsuru olarak varlığını sürdüren fal 

(Çelebi, 1995: 138), insanın gelecekte olabilecek hadiseler hakkında bilgi sahibi olmak ve öğrendiğini 

zannettiği kaderini istediği yöne değiştirmek, kötülüklere karşı tedbir almak, böylece merak, teselli ve 

ümit duygularına cevap vermek veya sadece oyalanıp vakit geçirmek maksatlarıyla çeşitli yollara 

başvurması ile bunun sonunda elde edilen netice (Duvarcı, 1993, 1-2) olarak tanımlanmaktadır. 

Fal; İslamlık öncesi çeşitli Türk boyları arasında olduğu gibi İslamlık sonrası Müslüman Türk 

toplumunda da kimi uygulamalarla varlığını günümüze değin sürdürmüş, zamanla konu etrafında 

manzum, mensur veya manzum-mensur karışık olarak yazılan eserlerle yeni bir edebî tür halkası 

teşekkül etmiştir. Bu çerçevede fal konusunda; Kur’an  falları, yıldıznâme, tefe’ülnâme, hurşîdnâme, 

ihtilâcnâme, kıyâfetnâme ve kehânetnâme gibi adlarla anılan ve farklı fal türlerinden bahseden birçok 

eser yazılmıştır. Falnâme başlığı altında toplanan eserler içerisinde itibar edilen türlerin başında Kur’an 

falları yer almaktadır.  

Kur’an falları, Kur’an-ı Kerim’i esas alıp fal tutarak geleceğe ilişkin merakını tatmin etmeyi ve 

psikolojik açıdan rahatlamayı amaçlayan Müslüman Türk halkı tarafından çokça itibar edilmiş 

eserlerdir. Kur’an falı metinlerinin çeşitliliği yanında yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde bu türde 

kaleme alınmış manzum yahut mensur pek çok yazma eserin mevcudiyeti de Türk toplumunda Kur’an 

falına oldukça fazla rağbet edildiğinin bir  göstergesidir. 

Toplumumuzda İslâm’la falın bir araya getirilmesi menfi bir anlam ifade etse de Kur’ân falları, 

yapılması düşünülen bir iş için, o işi yapıp yapmama hususunda Kur’ân’a müracaat, Kur’ân’ı hakem 

kılma ve yapılacak iş hususunda hayrı arama şeklinde olması yönüyle diğer fallarla sadece bir isim 

benzerliği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, “bir işte hayırlı olanı arama” anlamına gelen ve 

yapılması, Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilen “istihare”yle amaç benzerliğinin Kur’ân fallarının 

yazılmasında etkili olduğu düşünülebilir (Yıldız, 2012: 198). 

Kur’ân fallarının tespiti ve ilmî neşirlerine ilişkin uzun zamandır kayda değer çalışmaların ortaya 

konduğu ilgililerin malumudur. Ancak, bugün geldiğimiz noktada yurtiçi ve yurtdışında hâlâ gün ışığına 

çıkarılmayı bekleyen Kur’ân falı yazmalarının varlığı da  muhakkaktır. İlgili literatürde bugüne kadar 

adı geçmeyen Kur’ân falı yazmalarından biri de İtalya Floransa Laurenziana Kütüphanesi 504 numarada 

kayıtlı bulunmaktadır. Bu bildiride; Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm adını taşıyan söz konusu nüshanın 

tanıtımına ve eserin metnine yer vereceğiz. 

2. Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm 

2.1. Nüsha tavsifi 

Bordo renkli, gömme şemseli, miklepli, meşin bir cilt içerisinde bulunan ve harekeli bir yazıyla kaleme 

alınmış olan nüsha 145X100 mm. ölçülerinde ve toplam 70 varaktır. Krem renkli, aharlı, kalın kağıt 

özelliğine sahip nüshanın zahriyesinde Biblioteca Medicea Laurenziana’nın mührü yer almaktadır. 

Nüshanın 1b-18b yaprakları arasında Kur’an-ı Kerim’den çeşitli sureler, 19b-27b yaprakları arasında 

Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm, 28b’de Der-beyân-ı Sâ’at ve Nahs, ve 29a-64a yaprakları arasında Şerh-i 

Fâl-ı Sâdık yer almaktadır. Nüshada 64a-70b yapraklar arası boş bırakılmıştır.   

Çalışmamıza esas olan eser, Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm başlığı altında manzum olarak kaleme alınmıştır. 

Her yaprağı siyah mürekkeple, 11 satır hâlinde ve harekeli nesih hatla kaleme alınmış olan nüshada, 

eserin adını taşıyan başlık kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüshada müellif/müstensih adı, telif/istinsah 

tarihi ve yerine ilişkin herhangi bir kayıt yoktur.  

2.2. Şekil Özellikleri 

Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm manzum Kur’an fallarının çoğunluğuna hâkim olan mesnevi nazım şekliyle 

yazılmış ve toplam 160 beyittir. Fal metnine geçmeden önce yer alan ilk 15 beyit eserin girişini 

oluşturmaktadır. Eserin asıl konusu ise 145 beyitlik fal metninden oluşmaktadır. Bu bölümde Arap 

alfabesindeki her bir harf ile ilgili yorumlara yer verilmekte ve her harfin altında 5 beyit yer almaktadır. 

Çoğu manzum Kur’an fallarında olduğu gibi Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm de aruzun hezec bahrinin 

“mefâ‘îlün  mefâ‘îlün  fe‘ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Bu müseddes kalıp kısalığı ve işlekliği nedeniyle   
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mesnevi biçiminde yazılmış eserlerde çokça kullanılmış, Kur’an falı müelliflerince de sıkça tercih 

edilmiştir.  

Vezin kullanımı açısından bakıldığında eserde pek çok aruz kusuruna rastlanmaktadır. Metinde yer alan 

Türkçe sözcüklerdeki pek çok imalenin yanı sıra Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun ünlülerde de yer 

yer zihaf yapıldığı görülmektedir. Eserde tesadüf edilen, imale ve zihaf kusurlarına aşağıdaki bir kaç 

beyit örnek gösterilebilir: 

  Resūl buyurdı kim fāl ķılalar çoķ   

  Zįrā fāllarda bundan eyü fāl yoķ     (5) 

 

  Her işüñi aña ŧanuban işle   

  İşüñi danış andan śoġra başla     (55) 

 

  Oġara Ĥaķ işüñ beyt-i murāduñ   

  İresin maķśūduġa arta zāduñ     (139) 

Metnin 72b, 80b, 81b, 100b, 105b, 120b, 126a, 135b, 146a mısralarında ise vezin bozuktur.  

Ayrıca eserde Türkçe kelimelerdeki kimi kısa heceler uzun, Arapça ve Farsça kelimelerdeki kimi uzun 

heceler de kısa olarak gösterilmiştir. Bu durum şüphesiz Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm’e has olmayıp halk 

tipi mesneviler olarak adlandırabileceğimiz sade dille yazılmış manzum eserlerin pek çoğunda 

görülmektedir.  

2.3. Muhteva 

Kur’an falına dayalı falnamelerin bazıları, tek harfle yorum yapmakta kimileriyse birden fazla açışlarla 

harf gruplarını yorumlamaktadır (Sezer, 1998: 18 ). Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm, Kur’an falları içerisinde 

bir harfin yorumu üzerine kaleme alınmış bir eserdir. Eser, “elif” harfinden başlayıp “ye” harfine kadar 

29 harfle ilgili her bir harfin yorumunu ihtiva etmektedir.  

Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm’de türdeşi çoğu eserde olduğu gibi fal metnine geçmeden önce yapılması 

gereken bazı dinî uygulamalara yer verilmiştir. Buna göre, Kur'an falına şu şekilde bakılır: 

Fal bakmadan önce abdest alınmalıdır. Ardından Kur’an-ı Kerim ele alınıp üç kez Fatiha ve üç kez de 

İhlas suresi okunduktan sonra üç kez salavat getirilmelidir. Sonrasında Kur’an-ı Kerim açılıp ilk 

sayfanın yedinci satırındaki ilk harfe bakılmalıdır. Eserde bu şekildeki harf tespitinden sonra hangi harf 

geldiğinde neler olacağı harf sırasına göre anlatılmaktadır. Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm’de her bir harfle 

iyiliğe yahut kötülüğe tevil edilen yorumlar şöyle özetlenebilir: 

Elif : İş rastlığı, baht açıklığı, mutluluk, gam ve kederlerden kurtulma, rahata ve murada erişme. 

Be: Mutluluk, amaca ulaşma, gönlün dilediğini bulma, malın ve rahatın artması, devlet ileri 

gelenlerinden yahut bir ulu kişiden himaye görme, her tür dileğin kabul olması.  

Te: İyiliklerin müjdesi, hidayete erme, kutlu bir talihe sahip olma, bir şeyhten nasihat alıp züht ve takva 

yoluna girme, ibadet ve dua etme.  

Se: Bu mübarek falla nihayetsiz mala ve mutluluğa kavuşma, emsalsiz mal ve kutlu talihi gören 

düşmanların yerinmesi, iyilikte bulunma. 

Cim: İyi bir iş ve mutluluk sahibi olup şükretme, düşmanın yenilmesi, Hak yolunda iyi işlerde bulunma. 

Ha: Mutlu olma, rızka kavuşma, murada erip sefa sürme, helal kazanç ve altın sahibi olma. 

Hı: Hüzünlü ve meşakkatli günlerin ardından Allah’ın lütfuyla saadete erme, belalardan ve 

kötülüklerden kurtulma. 

Dal: Bu iyi falla murada erme, sığınılan bir ulu kişiden el alıp mutlu olma, düşmanı zorda bırakma, her 

işi önce danışıp sonra başlama.  

Zel: Kötülüğün yakın olması, şeytanca ve hileli davranışlardan sakınma, nefse uymama. 

Re: Baht açıklığı, saadete erme, halk arasında hürmet görme, sözü geçme. 
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Ze: Allah’a iman ve tevekkül edip şüphe ve vesveselerden kurtulma, Hak yolunda gönlü arıtıp saf kalpli 

olma 

Sin: Büyük küçük herkesten ikram görme, tez zamanda murada erme, düşmanların nazarında dahi 

hürmeti artma. 

Şın: Düşmanla cenk edip düşmanı yenme, düşmana karşı sözünü sakınma, üç gün sabra tahammül 

gösterme.  

Sad: Allah’a sığınıp bir süre sabretme, gam ve kederden uzak durmak için aceleyle iş yapmama, züht ve 

takva ile maksada ulaşma. 

Dad: Bu kutlu falla insanların sevgisini kazanma, güzel ve yüksek gelirli bir iş sahibi olma, bu işle 

hürmet ve şöhret bulma.  

Tı: Talihi açılıp mutlu olma, murada erip zevk ve sefa sürme, keder ve gamdan kurtulup kutlu ve uğurlu 

günlere ulaşma 

Zı: Mutlu olma, çok sevinip rahatlık ve ferahlık bulma, elin tuttuğunun altın olması, kaygılardan 

kurtulma.  

Ayn: İnsanlardan sevgi ve saygı görüp mutlu olma, murada erip uzunca süre sefa sürme, düşmandan 

öcünü alma.  

Gayn: Öfke ve kine maruz kalma, murada eremeyip üzülme, bela ateşinde yanma. 

Fe: Düşmanın hilesine ve ziyanına uğrama, kibirlenip canı yanma, türlü kargaşalıklar içinde üzülüp 

kederlenme, ayrılığa düşme, kadere razı olma, Allah’a sığınıp sabırla hayra erişme.  

Kaf: İnsanların diline düşüp ayıplanma, ziyan görme, hor görülüp düşmanın hakaretine uğrama, 

tevekkül etme. 

Kef: Çokça mal sahibi olma, mal ile nam salma, kibir, gurur, bencillik ve övünmeyi bırakma.  

Lam: İlkin kedere ve zahmete maruz kalma ancak tez zamanda selamete ve saadete erme, sonunda 

hayırlı ve türlü güzelliklere kavuşma. 

Mim: Mala ve altına sahip olma, hiçbir şeye muhtaç olmama, acı çekmeme. 

Nun: Öncesinde endişe hasıl olsa da birkaç gün sabredip endişelerden kurtulma, halis niyetle düşünme 

ve tevekkül etme, rızkı artma, maksada ve murada erme. 

Vav: Kutlu bir talihe sahip olma ve mutluluğa ulaşma, helal kazançla mal sahibi olma, dünya ve ahiret 

muradına erip huzur içinde sefa sürme. 

He: Türlü elem, keder ve belalara maruz kalma, cefa çekme, belalardan kurtulmak için Allah’a 

yalvarma, Allah’ın inayetiyle nihayetinde selamete erme. 

Lam-elif: Fesada uğrama, karışıklık, ayıplanma, acziyet içinde kalma, karışıklıklardan kurtulmak için 

fesatlığı terk etme.  

Ye: Bu kutlu falla murada erme, Allah’a sığınıp huzura ve saadete erme, vefa bulup sefa sürme.  

Eserde “elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, re, ze, sin, sad, dad, tı, zı, ayn, kef, mim, vav, ye” harfleri kişinin 

geleceğiyle ilgili olumlu haberlere yorulurken “zel, şın, gayn, fe, kaf, lam, nun, he, lam-elif” harfleri ise 

olumsuz haberlere işaret etmektedir. 

2.4. Dil Özellikleri  

Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm dil özellikleri bakımından Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini de 

yansıtmaktadır. Eserde Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde sıkça gördüğümüz +uban/+üben zarf fiil 

eki, +ısar/+iser gelecek zaman eki, +durur/+dürür bildirme eki ve +gıl/+gil 2. teklik şahıs emir ekinin 

kullanımına rastlamaktayız:  
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  Hemįşe tevbe vü zühd ü niyāzı   

  ŚanāǾat idüben ķılġıl namāzı     (30) 

 

  Çalap devlet çerāġın yandurısar  

  Ĥelāl aķça daħı altun viriser     (45) 

 

  Eger đat ola güzel ķutludur iş      

  Saġa doġrı durur ķomaġıl iş     (86) 

Ayrıca eserde “aśśı (60), bayıķ (21, 41), Çalap (41, 45, 95, 135), dürüş- (111), gey (60), gökçek (131), 

iv- (137), ķamu (145), kendüzi (110, 115, 124), ŧan- (55), yavuz (50), yiġrek (80), yilt- (68); arķa vir- 

(53), başını düşür- (114), ĥācet bitür- (24) śarpa düş- (109), tıraķa ķop(ar)- (113), yüz dut- (71, 91)” gibi 

çoğunlukla Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde karşılaşılan arkaik Türkçe kelime ve deyimler de çokça 

yer almaktadır. 

Şerh-i Fâl-i Kur’ân-ı Azîm imla özellikleri bakımından değerlendirildiğinde kimi kelime ve eklerin 

imlasında farklılıklar göze çarptığı gibi zaman zaman yazım yanlışlarına da tesadüf edilmektedir. Eserin 

imlasında dikkati çeken hususlar şunlardır: 

Eserde bazı Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun ünlüler yazılmayıp harekeyle gösterilmiştir: 

 teşvįş: teşviş (16)    ,   nevrūz: nevruz (28)     

Bazı Arapça kelimelerin harekelenişinde de farklılıklar göze çarpmaktadır: 

 meşaķķat: müşaķķat   (48)    , müşkil: müşkül   (150)   ,  

 fütūĥ: fetūĥ   (37)   ,      ĥased: ĥusud   (119)         

Metinde nazal n (ñ) ve g sesinin kimi zaman gayn (ġ) harfiyle yazıldığı görülmektedir.   

 saña (27, 28, 36, 39, 41, 47, 50, 54, 60, 72, 74, 78, 82, 87, 111, 112)   ,  

 saġa (20, 24, 25, 31, 83, 86, 91, 95, 96, 106, 116, 121, 129, 131, 141, 142, 151)     

 śoñra: śoġra (2, 47, 48, 55)    ,     ŧapuñı: ŧapuġı   (62)    

 işüñi: işüġi   (11, 150)    ,   ķalbüñi: ķalbüġi   (69)          

 baġruġa (99)    ,       maķśūduġa (22, 139)  ,         başuġa (64)  , 

Ayrıca ikinci tekil iyelik ekinin ünsüzü nazal n (ñ) kimi zaman diş n’si biçiminde yazılmıştır.  

 fālun (146)      ,     yolunda (150)       

Metindeki Arapça “kibr” ve “rızķ” kelimelerinin ünlü türemesi yoluyla Türkçe söyleyişe göre 

harekelendiği görülmektedir.  

 kibr: kibir   (112)   ,      rızķ: ruzuķ (131)      

Metinde zaman zaman yazım yanlışlarına da tesadüf edilmektedir. 

 baħt: baĥt (16)    ,   iĥtiyāc: iħtiyāc (134)    ,  Ǿāciz: āciz (155)          

Eserdeki bu tür yazım ve imla problemlerinin müstensihin ilmî yetersizliğinden ve dikkatsizliğinden 

kaynaklandığını düşünmek mümkündür. 

3. Sonuç 

İnsanlar ilkçağlardan beri gelecekleri hakkında bilgi sahibi olmak adına çeşitli araçlara ve uygulamalara 

başvurmuşlardır. Müslüman Türk toplumunda fal bakmak için kullanılan araçlar arasında bazı kitaplar 
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da yer almaktadır. Geleceğe dair olumlu veya olumsuz gelişmeler için işaret aranan kitaplar arasında en 

itibar edileni ise Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in aracılığında geleceğe dair çeşitli olay ve 

durumlar hakkında geliştirilen yorumlar, Kur’an falı olarak bilinen edebî türün doğuşuna da zemin 

hazırlamıştır.  

Kur’an falı türünde kaleme alınmış eserlerin Türkiye’de ve dünyanın farklı kütüphanelerinde müstakil 

ya da türlü mecmualar içerisinde çok sayıda nüshasının bulunduğu bilinmektedir. Kur’an falı 

yazmalarının yurtdışındaki nüshalarından biri de İtalya Floransa Laurenziana Kütüphanesi’nde 

bulunmaktadır.    

Çalışmamıza konu olan Floransa Laurenziana Kütüphanesi 504 numarada kayıtlı bulunan manzum 

Kur’an falı nüshası, mesnevi nazım şekliyle 160 beyit olarak kalem alınmış ve Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı 
Azîm adını taşımaktadır. Eser, “elif” harfinden başlayıp “ye” harfine kadar Arap alfabesindeki 29 harfle 

ilgili yorumları ihtiva etmektedir. Eserde ortaya konan yorumların yaklaşık üçte biri olumsuz, geriye 

kalan çoğunluğu da olumlu haberlere yorulmuştur.   

Türdeşi eserlerde olduğu gibi sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olan Şerh-i Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm, 

kelime kadrosu ve eklerin yapısı bakımından ağırlıklı olarak Eski Anadolu Türkçesi döneminin 

karakteristik dil özelliklerini yansıtmaktadır.  

Bu yazıda ele aldığımız Floransa Laurenziana Kütüphanesi nüshası ile bilinen Kur’an falı yazmalarının 

arasına bir yazma daha katılmış ve Kur’an falı yazmalarının Türkiye dışındaki yayılma sahaları içerisine 

İtalya da dâhil edilmiştir. 

Neticede, Kur’an falı yazmalarının bugüne kadar ortaya konan nüshalarla sınırlı kalmayacağı 

kuşkusuzdur. Bu durum, Türkiye dışında da Kur’an falı yazmalarının bulunmasından hareketle, konuya 

ilişkin çalışmaların yurtdışındaki kütüphanelerde dikkatle sürdürülmesinin gereğini ortaya koymaktadır. 

4. Metin 

  Hāźā Şerĥ-i Fāl-ı Ķur’ān-ı ǾAžįm 

  Bismi’llāĥi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

   

  mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

19a 1 İdelüm evvelā şükri Ħudā’ya 

  Zirā vācib oldur yoħsula baya  

 

 2 Resūl’e1 idelüm śoġra taĥiyyet  

  Ola kim ideler bize ĥamiyyet  

 

 3 Rivāyetdür re’įs-i enbiyādan  

  Ĥikāyetdür ĥabįb-i aśfiyādan  

 

 

 4 Buyurmışdur ķılalar fāl-ı Ķur’ān  

  Göreler kim nedür taķdįr2-i bürhān  

 

 
1 Resūl’e: Resul’e 
2 taķdįr: taķdir 
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 5 Resūl3 buyurdı kim fāl ķılalar çoķ  

  Zįrā fāllarda bundan eyü fāl yoķ  

 

 6 Bu fālı doġrı bilġil sen gümānsız  

  Getüre şek buña olur įmānsız  

 

 7 Hemįşe pādişāhlar hem vezįrler  

  Eyü fāldan olurlar şād bunlar  

 

 8 Çü śıdķuñ var duŧasın fāl-ı Ķur’ān  

  Al āb-dest tāzelenġil iy müsülmān  

 

 9 Revā deġül kim Allāh’uñ adına    

  Gibi āb-dest elini aña śuna  

 

19b 10 Birikdür endįşüñ oķuġı dirişür  

  Elüġi edeb-ile Muśĥaf’a ur  

 

 11 Oķu üç fātiĥa üç ķul hüvallāh   

  Ki oġara işüġi raĥįmallāh  

 

 12 Götür üç kez śalavāt Muśŧafā’ya  

  O Tañrı dostı cān eri śafāya  

 

 13 Getür śıdķ-ıla doġrı niyyet el-ĥaķ  

  El ur aç Muśĥaf’ı senden yaña baķ  

 

 14 Yedinci saŧruñ evvel ĥarfini gör  

  Ne gelürse aña baķ fāluġı yor  

 

 

 15 Bu üslūb4 üzre itmişdür nebįler  

  Bu vech-ile ķılupdur hep naķįler     

   Ĥarf-i elif 

 16 Eger elif gelürse eyüdür iş  

 
3 Resūl: Resul 
4 üslūb: üslub 
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  İrişdi baħt5-ı devlet gitdi teşvįş6  

 

 17         İrişdi şādlıķ maĥv oldı ġamlar  

  Yetişdi rāĥat-ıla ķutlu demler  

 

 18 Açıldı hem murāduñ gülsitānı  

  Yemişler virdi baħtuñ būstānı  

 

 19 İresin devlet-i raħt-ı vefāya  

  Düşesin źevķ u Ǿayş u śafāya  

 

20a 20 Yārį ķıldı saġa Perverdigār’uñ  

  Hemįşe devlet oldı [saġa] yāruñ  

   Ĥarf-i be 

 21 Gelürse ĥarf-i be bil bellü bayıķ   

  Ola şādį saġa yārį muvāfıķ  

  

 22 İrüp maķśūduġa ĥurrem olasın  

  Ne kim göġlüñ diler Ĥaķ’dan bulasın  

 

 23 Aça devlet ķapusın ķoġıl baĥtuñ7  

  Ziyāde ola māluñ arta raĥtuñ (?)   

 

 24 Saġa iĥsān idüp erbāb-ı devlet  

  Bitüre ĥācetüñ ide ĥimāyet  

 

 25 Saġa ulu kişiden ire rāĥat  

  Ķabūl ola ne kim var-ısa hācet  

 

   Ĥarf-i te  

 26 Gelürse ĥarf-i te evvel fāluñda  

  Beşāret olsun iylük var yoluñda  

 

 

 
5 baħt: baĥt 
6 teşvįş: teşviş 
7 baħtuñ: baĥtuñ 
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 27 Ŧarįķuñdur yüri rāh-ı hidāyet  

  Saña menzil-dürür dār-ı kerāmet  

 

 28 Bu yolda saña ayluķ ola yoldaş  

  Ne ķutlu ŧāliǾ[üñ] varmış be ķardaş 

 

20b 29 Gey imdi tāc-ı zühd ol taķįden  

  Naśįĥat diġle var şeyħ-i naķįden  

 

 30 Hemįşe tevbe vü zühd ü niyāzı   

  ŚanāǾat idüben ķılġıl namāzı  

   Ĥarf-i ŝe 

 31 Gelürse ŝe mübārekdür saġa fāl  

  Yaķında bil ki elüġe gire māl  

 

 32 Elüġe gire māl-i bį-nihāyet  

  Ki ola devletüñ dilde rivāyet  

 

 33 Cihānda şol-ķadar çoķ ola māluñ  

  Ki Ǿālemde bulunmaya miŝālüñ  

 

 34 Görüp baħtuġı düşmenler yirine  

  Siŧāreñ söyleyeler birbirine  

 

 35 Senüñ gibi bulunmaya hiç ilde  

  Ķılasın eylüġi8 çün ola ilde    

   Ĥarf-i cim 

 36 Eger cim gelse sen şükr eyle zinhār  

  Ki işüñdür eyü devlet saña yār  

 

 

 37  İresin luŧf-ıla genc-i fütūĥa9  

  Daħı vaśl olasın bir cāna rūĥa10  

 

 
8 eylüġi: eylüġüġi 
9 fütūĥa: fetūĥa 
10 rūĥa: ruĥa 
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21a 38 Siŧāreñ āfitābı doġa rūşen  

  Daħı nevrūz11-ı baħtuñ dola gülşen  

 

 39 Giceñ ķadr ola günüñ rūz12-ı bayrām  

  Yeñile düşmenüñ ola saña rām  

 

 40 Bu dünyāda eyü işi iş eylen13  

  Eyü iş ile Tañrı’ya iş eylen14  

   Ĥarf-i ĥa 

 41 Eger ĥa gelse fāluñ şādlıķ ķıl  

  Çalap virdi saña rūzı15 bayıķ bil  

 

 42 Açupdur ŧāliǾüñ devlet ķapusın  

  Yazupdur dest-i Ĥaķ rūzuñ16 ŧapusın  

 

 43 Senüñdür ferş-i Ǿizzet geç otur şād  

  Senüñdür beĥcet olġıl [şād u] ābād  

 

 44 Yüri bezm-i murāduñ sür17 śafāsın   

  İriş ol meh-liķāyı gör vefāsın  

 

 45 Çalap devlet çerāġın yandurısar  

  Ĥelāl aķça daħı altun viriser  

   Ĥarf-i ħı 

 46 Eger ħıdur yaķıncaķ ķardaşuñdan  

  Daħı rāĥat eşüñden yoldaşuñdan  

 

21b 47 Egerçi var birez küfr saña zārį  

  Velį śoġra görürsin vasl-ı yārı  

 

 

 
11 nevrūz: nevruz 
12 rūz: ruz  
13 eylen: eyleyen 
14 eylen: eyleyen  
15 rūzı: ruzı 
16 rūzuñ: ruzuñ  
17 sür: śür 
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 48 Çekersin gerçi bir ķaç gün meşaķķat18  

  Görürsin luŧf-ı Ĥaķķ’ı śoġra ķat ķat  

 

 49 Bulursın devlet-ile ķutlu ĥāli  

  İçersin dest-i yāruñdan zülāli  

 

 50 Gide defǾ ola hem senden belālar   

  Yavuzlar hep saña maĥkūm olalar  

   Ĥarf-i dal 

 51 Eger daldur eyü fāldur bu zinhār  

  Hemįşe devlet işini idin yār  

 

 52 Dilerseñ ger murāduñ ola ĥāśıl  

  Ulular meclisinden olma ġāfil  

 

 53 Bir ulu kişiye śıġın vir arķa   

  Dilerseñ iresin gün gibi şarķa   

 

 54 Ki saña el virüp yüz duta devlet  

  Çeke düşmenlerüñ zecr-ile źillet  

 

 55 Her işüñi aña ŧanuban işle    

  İşüñi danış andan śoġra başla  

   Ĥarf-i źel 

22a 56 Eger źeldür yavuz bilġil yaķın sen  

  İşüñ şeyŧāndur andan śaķın sen  

 

 57 Uyup şeyŧāna olma rām-ı İblįs  

  Eyü itmez seni bu fiǾl-i telbįs  

 

 58 Gider refǾ eyle ķalbüñden bu ĥāli  

  Ķazanma nefsüñe uyup vebāli  

 

 59 Bu fiǾl-i bāŧıluñdan eyle perhįz19  

  Bulup furśat dil uzatmaya hergiz     

 
18 meşaķķat: müşaķķat 
19 perhįz: perhiz 
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 60 Bu niyyetden saña hiç aśśı gelmez   

  Gider bu fikri başuñdan gey olmaz    

   Ĥarf-i re 

 61 Eger re geldise baħtuñ20 uyandı  

  Yine öġüñde devlet şemǾi yandı  

 

 62 Başuña doġdı ħurşįd-i saǾādet  

  Ŧapuġı bedr-i baħt21 eyler ziyāret  

 

 63 Bahārı devletüñ oldı müzeyyen  

  Nehārı Ǿizzetüñ oldı muǾayyen  

 

 64 Uruldı başuġa bir tāc-ı behcet  

  Virildi elüñe baĥtulu ĥuccet  

 

 65 Çoķ ola ĥürmetüñ ħalķ22 arasında  

  Geçe sözüñ daħı sulŧān ķatında  

   Ĥarf-i ze 

22b 66 Eger zedür gider şek ü gümānuñ  

  Tevekkül ķıl dürüst eyle įmānuñ  

 

 67 Gider ŧarĥ eyle senden iştibāhı  

  Gider terk eyle sen rāh-ı tebāhı  

 

 68 Eyü itmez seni bu žann-ı fāsid  

  Reh-i gümrāha yilter gör bu ķāśıd   

 

 69 Arıt ķalbüġi eyle śāf ve śādıķ  

  İş-ile var yüri Ĥaķķ’a muvāfıķ  

 

 70  Ķuşat belüñ bu işde er gibi dur   

  Eyitme kimseye hergiz işüñ śor  

   Ĥarf-i sin 

 
20 baħtuñ: baĥtuñ 
21 baħt: baĥt 
22 ħalķ: ĥalķ  
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 71 Eger sindür duta yüz ĥāś-ıla Ǿām  

  İde ulu kiçi ŧapuġa ikrām  

 

 72 Vire Tañrı saña bir çāh-ı Ǿālį  

  İdesin ħalķa ĥükmi ķıl ķāli23     

 

 73 İresin tįzde baħt-ı kāmurāna  

  Ola vażǾun vaķāruñ kāmilāne  

 

 74 Müyesser ola saña śadr-ı Ǿizzet  

  Ziyāde ola devlet arta ĥürmet  

 

23a 75 Bulasın ĥürmet uyana çerāġuñ  

  Öpe düşmenlerüñ elüñ ayaġuñ  

   Ĥarf-i şın 

 76 Eger şındur śavaşdur düşmen-ile  

  Velākin Ǿāķıbet düşmen yeġile  

 

 77 İdesin düşmen-ile şöyle cengi  

  Ki ġamdan vechüñ zerd ola rengi  

 

 78 Birez gün saña vardur bu Ǿalāmet 

  Ki ġavġādan bula ķalbüñ melāmet   

 

 79 Śaķın düşmenlerüñden śaķla dilüñ  

  Belāsı aġına sen düşme ilüñ    

 

 80 Aġa üç gün śabır itmeķ gerekdür    

  Ki śabr itmeķ her işde yiġrekdür24  

   Ĥarf-i śad 

 81 Eger śad ola bir ķaç gün ķarındaş  

  Cānuġa ķıyma śabır it iy yoldaş25   

 

 

 
23 Vezin bozuk. 
24 Vezin bozuk. 
25 Vezin bozuk.  
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 82 Saña fāluñda śabr itmeķ göründi  

  Śıġın Allāh’a birez gün dur imdi  

 

 83 Bu niyyet śabr idersen ola ĥāśıl  

  İversen bil saġa ġam ola vāśıl  

 

23b 84 Gey imdi üstüne zühdüñ libāsın  

  Ķabāĥat itme geyme ġam Ǿabāsın26   

 

 85 Ki tā maķśūd27 ola ĥāśıl ķatuñda  

  Sevinmeklıķ çoķ ola ħidmetüñde  

   Ĥarf-i đad 

 86 Eger đat ola güzel ķutludur iş      

  Saġa doġrı durur ķomaġıl iş    

 

 87 İde ħalķ-ı cihān saña muĥabbet  

  Göresin cümle Ǿālemde mürüvvet  

 

 88 Güzel ŧāliǾ ki [böyle] Ǿizzetüñ var  

  Eyü devlet ki böyle ĥürmetüñ var  

 

 89 Bulasın ķadr u Ǿizzetler işüñden  

  Mürüvvet baĥrı aşısar başuñdan 

 

 90 Beşāretdür ki bir işe iresin  

  Ki ol işde güzel ayluķ göresin  

   Ĥarf-i ŧı 

 91 Eger ŧı gelse fālında ĥaķįķat  

  Saġa yüz duta iķbāl-ile devlet   

 

 92 Bulasın devlet-ile ħoş murādı  

  Śafālarla süresin28 źevķ29 u şādı  

 

 

 
26 Ǿabāsın: abāsın 
27 maķśūd: maķśud 
28 süresin: śüresin 
29 źevķ: zevķ 
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24a 93 Görinür ŧāliǾüñde ķutlu demler  

  İrişe şādlıķ maĥv ola ġamlar  

 

 94 Hümā-yı devletüñ mānende şehbāz  

  SaǾādet göġlerinde ide pervāz  

 

 95 Sen işbu niyyeti göġlüñde ķılġıl  

  Çalap yārį ķılısar saġa bilġil  

   Ĥarf-i žı 

 96 Eger žı olsa fāluñ ĥubb geldi  

  Saġa şādį ķapuları açıldı  

 

 97 Bu fālında görinür çoķ sevinmek  

  Ne ġuśśa var ne ġam var ne yirinmek  

 

 98 Düşesin rāĥat olup çoķ ferāĥa  

  İresin devlet-ile istirāĥa  

 

 99 Viresin dirhem altun[-ıla] mālı   

  Baśasın baġruġa ol ĥub cemāli  

 

 100 Dutarsan ŧopraķ altundur elinde   

  Gider durmaz hem ķayġu yolunda30   

   Ĥarf-i Ǿayn 

 101 Eger Ǿayn ola olduñ şādį ĥurrem  

  Daħı ĥalķ içre olasın mükerrem  

 

24b 102 Seveler seni cāndan ħalķ-ı Ǿālem  

  Olalar emrine Ǿabd-i müsellem  

 

 103 İdeler ĥürmet ü tekrįm ü Ǿizzet  

  Süresin31 çoķ śafālar nice müddet  

 

 104  Bulasın şādlıķlarla murāduñ  

  Alasın düşmenüñden öcüñ dāduñ  

 
30 Vezin bozuk. 
31 Süresin: Śüresin 
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 105 Hem [ol] ĥürmet senüñ ola cihānda    

  Bulasın anı ki yoķ ümįźüñ anda32   

   Ĥarf-i ġayn 

 106 Eger ġayn ola her ħışm-ıla kįndür33  

  Saġa giceyle gün gibi yaķındur  

 

 107 Bu fāluñ uz deġül çoķdur fesādı  

  Görünür ġuśśa bulunmaz murādı  

 

 108 Śaķın bundan ki düşersin belāya  

  Atarsın devletüñ keştün ķaraya  

 

 109 Bu niyyetden çek el śarpa düşersin    

  Belā nārına düşersin bişersin  

 

 110 Ĥaķįķat bil bunı bundan yaķın sen  

  Hemįşe kendüzüñ andan śaķın sen  

   Ĥarf-i fe  

25a 111 Eger fedür saña mekr ide düşmen  

  Dürüş hiç olmaġıl andan emįn sen   

 

 112 İre bir gün saña düşmen ziyānı  

  Kibir ķahr odı düşe yaķa cānı    

 

 113 Gelür ġam ġuśśa düşersin firāķa  

  Ķopısar başuġa dürlü tıraķa    

 

 114 Düşürme başuñı śabr it ķażāya    

  Ola kim ħayr ire śıġın Ħudā’ya  

 

 115 Śaķın kendüzüġi aldanma zinhār  

  Ki rence düşüben olmayasın zār   

   Ĥarf-i ķaf 

 116 Çü ķaf ola ħalāyıķ yol bulalar  

  Saġa dil uzadup ŧaǾna ķılalar     

 
32 Vezin bozuk. 
33 kįndür: kindür 
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 117 Uralar başuġa đarb-ı lisānı  

  Ki göre cānuñ andan çoķ ziyānı  

 

 118 Seni ħor ide düşmen ķıla taĥķįr  

  Tevekkül [it] Ħudā’ya itme taķśįr  

 

 119 Ki irmeye ĥaseduñ34 bed belāsı  

  Düşüp şerįrüñ olma mübtelāsı  

 

 120  Śaķın zinhār bu ħalķuñ sen dilinden  

  Yazuķdur ķurtul il elinden35   

   Ĥarf-i kef 

25b 121 Eger kāf ola mālı devşüresin  

  Saġa bu ħalķı ĥācetlü göresin  

 

 122 Diresin naķd-i mālı şöyle vāfir  

  Göre eylüġüġi yerlü müśāfir  

 

 123 Olasın bu diyāruñ nām-dārı  

  SaǾādet illerinüñ iħtiyārı  

 

 124 Ġurūr36 itme ġanāya faħrı terk it  

  Tekebbür olma kendüñ görme var git   

 

 125 Gider başındaġı kibr ü hevāyı  

  Yaradan oldurur yoħsulı bayı   

   Ĥarf-i lam  

 126 Eger lām olsa vardur renc ilkinde37   

  Sen itme38 ķayġu çoķ olmaz śoñında  

 

 127 İrür bir ġuśśa gizlü āşikāre  

  Velį durmaz çıķar tįzde kenāre  

 
34 ĥasedüñ: ĥusuduñ 
35 Vezin bozuk. 
36 Ġurūr: Ġurur 
37 Vezin bozuk. 
38 itme: idme 
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 128 Birez gün ŧabǾuġa vire lįnet 

  Śoñında ire şādį ķıla zįnet  

 

 129 İriser Ǿāķıbet ħayr u śalāĥat  

  Viriser saġa çoķ dürlü melāĥat  

 

 130 Hem işüñ Ǿāķıbet maĥmūd olısar  

  Nitekim ŧāliǾüñ mesǾūd39 olısar  

26a   Ĥarf-i mim 

 131 Eger mįm ola dirile saġa māl  

  Vire Ĥaķ rızıġı40 gökçek41 ola ĥāl   

 

 132 Olasın aķça vü altuna mālik  

  İresin cümle maķśūda keźālik  

 

 133 Dola altun u aķça ile kįse  

  Viresin sen [de] bir yār-ı nefįse   

 

 134 Ġanā refǾ ide senden iĥtiyācı42  

  Cihānda görmeyesin yatlu acı  

 

 135 Eger şimdiye dek olduñsa muĥtāc  

  Bugün başuġa Çalab’uñ urdı tāc43  

   Ĥarf-i nun 

 136 Eger nūn ola endįşe ķılasın  

  Gerek śabr-ıla bir ķaç gün olasın  

 

 137 İşüġi fikr-ile it ivme zinhār    

  Eger śabr ider-isen yeġdür iy yār    

 

 138 Ķıl işte re’y-i ħāliśle te’emmül  

  Daħı śıdķ-ıla it Ĥaķķ’a tevekkül  

 

 
39 mesǾūd: mesǾud 
40 rızıġı: ruzuġı 
41 gökçek: gökçeķ 
42 iĥtiyācı: iħtiyācı  
43 Vezin bozuk.  
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 139 Oġara Ĥaķ işüñ beyt-i murāduñ   

  İresin maķśūduġa arta zāduñ  

 

26b 140 Eger bu niyyet içinde ķalasın  

  Neye kim aġlayasın ya gülesin  

   Ĥarf-i vav 

 141  Eger vāv ola ķutlu ŧāliǾüñ var  

  Saġa iķbāl ü devlet oldı uş yār  

 

 142 Aça baħtuñ saġa ķutlu ķapular  

  Ġulām-ı devletüñ ķıla ŧapular  

 

 143 İrişe māl-ile ķadrüñ celāle  

  Yapışa ellerün rūz-ı ĥelāle  

 

 144 Bu niyyetden vefālar bulısarsın  

  Ĥużūr idüp śafālar sürisersin44  

 

 145 Diresin ķamu dünyā ĥāśılın sen   

  Düzesin āħiret aĥvālini sen  

   Ĥarf-i he 

 146 Eger he geldise fālun eyü deġül hem45   

  Bu işde görünür ġam üstüne ġam  

 

 147 Görünür ġuśśa vü derd ü belālar  

  İrişür ħışm-ıla kibr ü ķażālar  

 

 148 Açıla üstüġe bāb-ı cefālar  

  Ķapana sįret-i rāh-ı vefālar  

 

27a 149 Dilerseñ çāre ger defǾ-i belāya  

  TażarruǾlar ķılup yalvar Ħudā’ya  

 

 

 
44 sürisersin: śürisersin 
45 Vezin bozuk. 
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 150 Senüñ yolunda müşküllıķ46 var iy dost  

  Meger Ĥaķ işüġi eyleye dürüst  

   Ĥarf-i lam-elif 

 151 Saġa ger lām-elif olur-ısa fāl  

  Gele öġüġe teşvįş-ile kem ĥāl  

 

 152 Vire bu zehr-i ġam işün fesāda  

  Düşe endūh-ile ĥālün kesāda  

 

 153 İrişürsin bu niyyetden Ǿiŧāba  

  Yetişürsin bu ġafletden ħiŧāba47   

 

 154 Bu re’y-i bāŧılı terk eyle yoħsa  

  İrürsin ġuśśa ile rūz-ı naħsa  

 

 155 Bu fāsid fikri giderġil başuñdan  

  Ki Ǿāciz48 olmayasın sen işüñden  

   Ĥarf-i ye 

 156 Eger yedür günāhun derd-ilesin (?)  

  Allāh dergāhına Ǿarż it dilesin  

  

 157 Zįrā kim ķutlu geldi işbu fāluñ  

  Olur Ĥaķ’dan murāduñ [u] viśālüñ   

 

27b 158 Vefālar bulasın bu niyyetüñden  

  Śafālar süresin49 bu hey’etüñden  

 

 159 Ziyāde ola gitdükçe sürūruñ  

  Śıġın Allāh’uġa arta ĥużūruñ  

 

 160 Ki feryādumuza irici oldur   

  Anuñ hem raĥmeti ve luŧfı boldur  

 

 
46 müşkillıķ: müşküllıķ 
47 ħiŧāba: ħaŧāba 
48 Ǿāciz: āciz  
49 süresin: śüresin 
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Özet 

Modern romanda, geleneksel anlatılardaki olay ve durumlara yapılan klasik, öğretici vurgu 

yabancılaştırılmıştır. 20. yüzyıl ortalarından itibaren yükselişe geçen postmodern roman ile diğer kurmaca 

teoriler ise yabancılaşmayı takip ederek dil ve kurguda yenilikler önermiştir. Böylece anlatı kahramanlarının 

modernizmden kaynaklanan var oluş öyküleri, kişisel bilinç, tarih ve toplum arasında bocalamalar içeren bir 

arayış ve kayboluş hikâyesine dönüşmüştür. Albert Camus, Samuel Beckett ve Kafka’nın romanlarında 

kahramanların irade ve bilinçlerinde tutarsızlıklar görülür. Bu doğrultuda, Türk romanında Tanpınar, Yusuf 

Atılgan, Oğuz Atay gibi yazarların eserlerinde öne çıkan kahramanlarda da kendini, kimliğini bulma çabası söz 

konusudur. Bu çaba, sosyal ve siyasal düşüncelerin de merkezinde yer almıştır. Delilik ve hapishane kavramları 

ise sosyal değişimlerin, gündelik ve kuramsal felsefenin, siyasal akıl yürütmelerin, ideolojik belirlemelerin, 

bütünüyle modernizmin önemli bir parçası olarak görülmüştür. Bertrand Russel’ın daha çok korku kavramıyla 

ilişkilendirdiği delilik, hapishane kavramında imlenen kapatılma psikolojisiyle benzerlikler de içerir. Anti-

psikiyatrinin savunucularından biri olan Fransız düşünür Michel Foucault, delilik ve hapishane üzerine yaptığı 

çalışmalarda bu benzerliklere dikkat çekmiştir. Deliliğin Dünya edebiyatında Don Kişot ve Hamlet, Türk 

edebiyatında Mecnun üzerinden ilk örneklerini verdiği varsayabilir. Hapishane ise Türk romanında, özellikle 

askeri darbelerde yapılan devlet müdahaleleri üzerinden kurgulanmıştır. Bu bağlamda eserleri incelenecek olan 

Hüseyin Kıran, ilk romanı Resul’den itibaren hem delilik hem de hapishane kavramlarını modern bilinç, 

varoluşçuluk ekseninde postmodern bir üslupla ele alan çağdaş bir yazar ve şairdir. Bu bildiride, yazarın Resul 

ve Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır isimli anlatıları, delilik ve hapishane kavramları çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerde kuramsal arka plan, Foucault etrafında şekillendirilecek ve 

Hüseyin Kıran anlatılarında başkarakterler üzerinden bir üslup okuması yapılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Hüseyin Kıran; roman; anlatı; delilik; hapishane. 

 

Abstract 

The classical, didactic emphasis on events and circumstances in traditional narratives has been alienated in the 

modern novel. On the other hand the postmodern novel and other fictional theories that on the rise since the 

mid-20th century, offer innovations about ficton and language while follow alienation. Thus, the existence 

stories of narrative characters drive from modernism have turned into a story of search and disappearance that 

includes stagger between individual consciousness, history and society. Unstablenesses are seen in the will and 

consciousness of the characters in the novels of Albert Camus, Samuel Beckett and Kafka. Accordingly, the 

prominent characters in the works of writers just as Tanpınar, Yusuf Atılgan and Oguz Atay in Turkish novels 

also try to find their identity. This struggle has been at the center of social and political thought. The concepts 

of madness and prison has seen as important part of social changes, daily and hypothetical philosophy, political 

reasoning, ideological identifications, and modernism altogether. The madness, which Bertrand Russell 

associates with the concept of fear, also includes similarities with the psychology of confinement that is implied 

in the concept of prison. One of the defender of anti-psychiatry, French philosopher Michel Foucault, drew 

attention to these similarities in his studies on madness and prison. It can be assumed that the first examples of 

madness seen through Don Quixote and Hamlet in World Literature and Mecnun in Turkish Literature. Prison, 

on the other hand, in the Turkish novel, is fictionalised through state interferences, especially during military 

coups. In this context, Hüseyin Kıran, whose narratives will be analysed, is a contemporary writer and poet 

who has dealt with the concepts of madness and prison in a postmodern style in the axis of modern 

consciousness and existentialism since his first novel Resul. In this article, the author's narrations named Resul 

and Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır will be evaluated within the framework of the concepts of 

madness and prison. The theoretical background in these evaluations will be shaped around Foucault and a 

stylistic reading will be made over the protagonists in Hüseyin Kıran narratives. 

 

Keywords: Hüseyin Kıran; novel; narrative; madness; prison. 
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1.Giriş 

Delilik ve hapishane kavramları, sanat, felsefe ve edebiyat tarihinde somut ya da mecazi bağlamlarda 

çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Deliliğin dili, psikolojisi, felsefesi gündelik yaşantıdan, toplumsal 

normlardan, günümüz modern psikiyatrinin araştırma alanına doğru klinik bir hâl almıştır. Hapishane 

olgusu da hukuksal, kamusal çerçeveden daha siyasi, felsefi bir çizgiye doğru kaymıştır. Burada hem 

deliliğin hem de hapishane olgusunun felsefede, insanın dünyayı açıklama ve anlamlandırma ihtiyacıyla 

örtüştüğü görülür. Edebiyat, insani bağlamlara değinen, insana dair deneyimleri, dizgileri anımsatan her 

türlü his, düşünce, nesne ve kavramı irdelediği için felsefeyle ortak kaygılar taşır. Dolayısıyla delilik ve 

hapishane kavramlarını konu edinen metinlerde, edebiyatın bazı cevaplar yaratması, açıklamalar 

önermesi kaçınılmazdır.    

Sözlükte deli, “aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun” (Türkçe Sözlük, 2009: 489) 

şeklinde tanımlanır. Bilimsel çalışmalarda bir akıl hastalığı olarak kabul edilir. Hapis ise, “bir yere 

kapatıp salıvermeme, cezaya çaptırılmış suçluların kapatıldıkları yer, cezaevi, hapishane” (Türkçe 

Sözlük, 2009: 844) biçiminde açıklanmaktadır. Burada ‘kapatılma’ kavramın esasını teşkil eden anahtar 

sözcüktür. Öte yandan hapishanenin eş anlamlısı olan ‘cezaevi’, kavramın kamusal ve hukuksal yönüne 

dikkat çeker. Hilmi Ziya Ülken de sözcüğü bu hâliyle kullanır. Ona göre cezaevi, “Suçluların ceza 

süresini geçirdikleri kapalı yer”dir (Ülken, 1969: 57). Kapatılma psikolojisi her iki kavramın anlam 

alanında da tarihsel bir gerçeği işaret etmektedir. Toplumsal normlara uymayan, değerlerle çatışan, 

geleneği görmezden gelen, iletişimi reddeden, günlük rutinden kopmuş, koparılmış bireyler benzerlik 

gösterirler. Toplumsal mekanizmanın yaptırımı, bu benzerlikleri itibariyle onları bir arada tutmak üzere 

yapılanır. Ortaçağ Avrupası’ndan itibaren tımarhane ve hapishanelerin işlevi, düzeni ihlal eden 

benzerlikleri soyutlamakla işe başlar. Bir yandan da toplumsal ya da kültürel iktidarın ihtiyaç ve 

isteklerini yerine getirmek durumundadırlar.  

Hapishane ve deliliğin tarihini, kuramsal çerçevesini, psikolojik ve felsefi kavramlar üzerinden ele alan 

en önemli isim ise Fransız düşünür Michel Foucault kabul edilmektedir. Onun sistemleştirdiği bu 

çalışmalar için daha sonra ayrı bir sözlük de hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmanın sahibi Judith Revel, 

Foucault Sözlüğü’nünde açıkladığı 33 kavramın, düşünürün sık değindiği sorunsallar için bir “alet 

çantası” (Revel, 2012: 8) olduğunu söyler. Foucault, denemelerinin pek çoğunda ağırlıklı olarak 

deliliğin ve hapishanenin Ortaçağ ve Avrupa sosyolojisine dayanan tarihini anlatır. Deliliğin Tarihi, 

Büyük Kapatılma, Hapishanenin Doğuşu gibi eserleri, söz konusu kavramların felsefi ve sosyolojik 

sorgulamalarıdır. Bu sorgulamalarda özellikle tımarhane kavramını merkeze alırken belli bir sıra 

izlediği de gözlemlenebilir. Büyük Kapatılma’da ilk olarak ilkel toplumlarda delilik, ikinci olarak sanayi 

toplumunda delilik, üçüncüsü 19. yüzyılda delilik, dördüncü ve son olarak da modern sanayi toplumunda 

delilik algısını araştırır. 

Aylaklığa Övgü’sünde ise Bertrand Russel, delilik ve bilinç arasındaki modern anlatmaları korku’yla 

bağdaştırır. Russel’ın modern psikanaliz ve modern felsefe ışığında tartıştığı delilik, aynı zamanda 

iktidar mekanizmasına dayanan bir korku imgesidir. Psikolojik olduğundan da fazla toplumsaldır. 

Marksist diyalekt ile siyasi iktidar kavramından önemli alıntılar içerir. Russel bu konuyu şöyle açıklar; 

“En alt sınıftan, hemen hemen en üst sınıfa kadar bütün sınıflarda insanların gündüzleri düşüncelerine, 

geceleri de düşlerine iktisadi korku egemen olmakta ve bu korku insanların çalışmalarını sinir törpüsü 

kılmakta, boş zamanlarını da dinlendirici olmaktan uzak bir hale getirmektedir. Öyle sanıyorum ki, 

uygar dünyanın büyük bölümünü sarmış bulunan delilik nöbetinin esas nedeni, bu hiç eksilmeyen 

korkudur (Russel, 1990: 114).”  

Ona göre neredeyse modern toplumların tamamını kapsayan akıl dışılığın temel nedeni, kamusal ve 

politik olduğu kadar iktisat temelli bir gerilime dayanır. Söz konusu gerilimin merkezi insandır. İnsan 

korkuları sonucunda, psikolojik ve fizyolojik baskı ile toplumsal şiddet arasında, normların dışına çıkma 

potansiyeli taşır. Toplumların tarihi, kişilerin ruhsal ve zihinsel kurtuluşu için yapılan norm dışı 

uygulamaların tarihidir. Çünkü normlar değişebilir, dönüşebilir. Toplumsal normlar ve kabullerin 

baskısı altında iyi yaşamak -modernist bağlamda kent ve kentleşmeyle karşı karşıya kalan- insanın 

dünyaya bakışında, onu yaşamaya güdüleyen en ilkel dürtülere dayanmaktadır. Thomas Hobbes bu 

durumun oldukça doğal olduğunu savunur. İhtiyaçlar tabiata bağımlıdır. İnsan, bir başkasının 
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canavarıdır ve hayatta kalmak zorundadır. Fakat bu zorunluluk da yasalar ve cezalar altında başka 

problemlere zemin hazırlar. 

Delilik yakıştırılan insanların kültür ve toplumdaki durumu ve onlara hapsedilme kavramıyla örtüşen 

yaptırımlar benzer bir sürece sahiptir. “Dünya, yöneticileri psikologlar ve halkı da hastalar olan büyük 

bir tımarhanedir” (Foucault, 2011: 131) denebilirse iktidar, bilim ve sanat alanlarının tümünde bu 

sürecin izlerine rastlanır. Hapishanedekileri neden orada tutarız ve delileri neden tımarhaneye kapatırız, 

Foucault bunun toplum ve insan varlığı için somut bir yararına ulaşmak oldukça zor olduğunu söyler. 

Çünkü dünya tarihi, baştan sona hastalar ve hastalıklarla doludur ve kimin hangi rolü üstleneceği felsefi 

bir tartışmadır. İnsan deliliği yakalandığında tımarhaneye kapatılabilir, bazıları cezalarının 

bilincindedir, bazıları hem suçlu hem de akıl hastası olmalarına rağmen serbesttir. Fakat suçlu ya da akıl 

hastası herkesin toplum mekanizmasını işleten iktidarın gözetimi altında olduğu söylenebilir. Gerçekler 

ve doğrular da iktidar kavramı tarafından kurgulanır. Hapishane, tımarhane, okul, hastane fark 

etmeksizin gözetim, herkesi kapsar. Bu dolayımda Michel Focault’nun hapishane araştırmalarının 

temelini de oluşturan Jeremy Bentham’ın Panoptikon’u anımsamak gerekir. Bentham, küresel Kapitalist 

iktidarın toplumsal denetimi sağlaması amacıyla, Panoptikon Gözün İktidarı kitabında doğrudan 

gözetim evi olarak kullanılabilecek mimari bir yapı önerir. Foucault ise bu yapıya felsefi ve sosyolojik 

açıdan modern bir bakış açısı getirir. Söz konusu yapı, ‘iktidarın gözü’dür. Bu ortamda hapishane, suça 

eğilimli insanlar üretmek için vardır çünkü suçlular, iktisadi ve siyasi çarkların dönmesi için gereklidir. 

Psikiyatrik araçlar birey ve toplumu iyileştirmekten ziyade iktidarın eylemlerine yarar.  

Anti-psikiyatrinin savunucularından biri olan Foucault, tıbbi tedavilerin bile “bir baskı biçimi (Foucault, 

2011: 130)” olduğunu öne sürmüştür. Bağlı bulunduğu kurumun gücünü kullanan psikolog, doktor, 

psikiyatr ya da psikanalistin bireyi normalleştirme yetkisini iktidardan aldığını, bu iktidarın tartışılması 

gerektiğini söyler. Ancak ne olursa olsun, otoritenin paydaşı olan “burjuva toplumu deliliği mahkemeler 

veya tımarhanelerde adli veya tıbbi deneye teslim ettiğinde, ona çoktan gizlice egemen olmuş 

durumdadır (Foucault, 2006: 636”. Bu egemenlik din, edebiyat, felsefe, sosyoloji gibi pek çok disipline 

ait literatüre yaslanarak işlevini sürdürmektedir.  

Edebiyat ve delilik ilişkisi ele alındığında, Batı edebiyatında Don Kişot ve Hamlet’i vurgulamak gerekir. 

Bu iki karakteri delilik diliyle okuyan eleştiri tarihi, iktidarın ‘büyük kapatma’sı doğrultusunda yine 

iktidarla özdeşleşerek edebiyat ve ideoloji bağıntısı kurar. Kültürel ve siyasi iktidara karşı gelmek, Don 

Kişot’u, Hamlet’i ve hatta İslam dünyasında Mecnun’u delilik yakıştırmasıyla bağdaştırmıştır. Hatta 

Mecnun’un deliliği biraz da bilginin ve aklın iktidarına karşıdır. Böylelikle denebilir ki deliliğin 

edebiyatla ve yazarın -yaratım/kurmaca çevresinde- delilikle kurduğu yakın ilişkinin varlığı su götürmez 

bir gerçektir. Türk edebiyatında delilik ve kurmaca bağıntısını inceleyen, çözümleyen en kapsamlı 

çalışmalardan biri Mehmet Narlı’ya aittir. Narlı, Edebiyat ve Delilik’te bu ilişkiyi, entelektüel deha ve 

delilik arasındaki tarihsel bağlamda yorumlar. Salvador Dali, Picasso, Van Gogh, Dostoyevski, Virginia 

Woolf, Shakespeare deha olarak mı, deli olarak mı kabul edilmelidir? Bu ve benzeri sanatçı, düşünür ve 

edebiyatçıların akıl dışılıkla özdeşleşmesi, kendileri ne kadar fildişi kulelerinde yabancılaşmış, 

soyutlanmış görünüyor da olsalar derin bir şekilde toplumsaldır ve iktidarın ideolojik aygıtlarına 

eklemlenirler; 

“Bir taraftan entelektüel bilincin, toplumsal bilinçle asla örtüşmeyen bakış açısı, bir taraftan, bu bilincin 

kendini var eden modernlikle arasına giren güven kaybı ve hayal kırıklığı, bir taraftan kendini her alanda 

tek belirleyici olarak kabul eden otoriter bir siyasal ve kültürel iktidar (…) (Narlı, 2019: 11)” 

Delilik ve hayal gücü arasında bir sanatçının temel çatışmasını, işte burada sıralanan uyumsuzluklar, 

kaygılanmalar belirler. Ve bu uyumsuzluklar, Foucault’nun da belirttiği gibi edebiyat ve delilik 

arasındaki dil etrafında yoğunlaşır. Gerçeği gösterme, derdini anlatma, fikrini savunma, hayalleri ve 

sanrıları tebliğ noktasında her iki bakış açısı da marjinal bir dile yaslanırlar. Çünkü dil, duygu ve 

düşüncenin olduğu kadar akıl, ruh ve Tanrı’nın da ifadesidir. Fakat Tanrısal ifadeler arasında, Emile 

Durkheim’ın sık tekrar ettiği çoğul bir yaratıcı da var. Durkheim, tüm inanmaların ve ritüellerin ana 

belirleyicisi olarak Tanrı’yı değil toplumu öne çıkarır. Tımarhane ve hapishanenin işlevi de toplumsal 

ilişkilerin en temel dinamiklerine yaslanır. Çünkü toplum, insanı yapılandıran, kuşatan, karakterize eden 

çoğul bir yapıdır. Söz konusu yapıdan kopmalar, beraberinde fiziksel ve zihinsel hastalıkları getirebilir. 

Modern edebiyatın varoluşçu yazarları delilik ve hapishane kavramlarını yabancılaşma, ötekileşme 
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psikolojisi çerçevesinde yorumlarlar. Adorno’ya göre ise toplum, kendi kurguladığı mitik ve mimetik 

“oyuna katılmayanı bir bencile (Adorno, 2017: 225)” dönüştürür. Bencillik de insanın dışarıya değil 

kendi iç dünyasına yönelmesine, belki de sıkışmasına yol açar.  

Türk yazarların hapishane ve delilik imgesine bakışları ise genellikle modern felsefe ve edebiyat 

bağlamında yoğunlaşır. Bundan dolayı da ideolojik ve psikanalitik çerçeveye oturtulabilir. Edebiyatla 

ilişkisi bakımından kuramsal bazı çalışmaların ise Türk edebiyatında deliği konu eden metinleri, 

yazarların üslup ve ideolojileri, kurmacadaki yönelimleri açısından çözümlediği görülür. Ancak bu 

çalışmalar genellikle günümüze yakın tarihlerde ortaya konmuştur. Konuya dair kapsamlı bir çalışma, 

Mehmet Narlı’ya ait Edebiyat ve Delilik, fikir vericidir. Foucault’nun kimi önermeleriyle beslenen yapıt, 

daha çok modern edebiyat geleneği içinde anlaşılmalıdır. Yerleşik dilde delilik kavramını ışık tutan, 

Batı ve Doğu literatürünü irdeleyen, modern deliliğin kültürel ve tarihsel kodlarını tartışan, konuya dair 

bazı yerleşik terim ve tanımları açıklayan yazar, yeri geldiğinde bu psikiyatrik ve teorik tanımları 

eleştirir. Çünkü “aklın ve bilincin salt kendileri olarak hakikati idrak etmede yetersiz görüldüğü batıni 

veya sürrealist semiyolojilerde bu tanımların hala tartışılır olduğu” (Narlı, 2019: 11) yeterince açıktır. 

Narlı, Türk edebiyatında pek değinilmeyen anlatı temalarından birini, deliliği konu edinen metinleri bir 

sınıflandırmaya da tabi tutar. Mesela Oğuz Atay, A. H. Tanpınar, Leyla Erbil, Ayşe Şasa ve Aslı 

Erdoğan’ın metinlerini “Entelektüel Düzlemde Delilik” içinde değerlendirir. Tasnif ve kuramsal öneriler 

dolayısıyla da çalışma, Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı ve psikanalitik edebiyat eleştirisi bağlamında öne 

çıkar. Konuyla ilgili bir başka çalışma, Türk kültüründeki delilik motiflerini, folklorik ve toplumsal 

yaşantıyla bağlantıları doğrultusunda ortaya koyan Fuzuli Bayat’a aittir. Bayat’a göre “Türk kültüründe 

deli ve delilik çok çeşitli, çok anlamlı bir kavram olup şamandan sufiye, âşıktan komik tiplere, 

tanrıoğlundan evliyaya, bimarhanelerde tedavi görenlerden, çılgın kahramanlara, esrar ilmini bilen 

evliyalara kadar geniş bir kavramı içermektedir” (Bayat, 2018: 9). Yazar, Türk Kültüründe Deli ve 

Delilik adlı eserinde deliliği, mitik ve folklorik bir düzlemde incelemektedir. Örneğin Behlül Dana ve 

Nasraddin Hoca, halk hikâyelerindeki, fıkralardaki sıra dışılıkları ve bilgelikleri dolayısıyla deliliğe 

yakındırlar. Hatta “ukalau’l-mecanin” denen akıllı deliler sınıfına dâhil edilebilirler. Bayat, Türk 

kültüründeki velilik, tasavvuf gibi kavramlar ile Köroğlu anlatıları ve Dede Korkut gibi kaynak metinleri 

delilik ve akıl ekseninde çözümler. Burada dikkat çeken nokta, akıl-hastalık noktasında insan 

psikolojisinin Şamanist köklerine ağırlık verilmesidir. Çünkü Şamanlık ve delilik, Türk edebiyat 

geleneğini besleyecek çarpıcı bir diyalekt oluşturur. Ayrıca Şamanlık kavramının rüya ve aklın 

karşıtlığı, bir çatışması şeklinde Foucault’nun da irdelediği, psikolojik anlamda izini sürdüğü bir konu 

olduğu unutulmamalıdır. Büyük Kapatılma’da Derrida’nın Descartes yorumları üzerinden rüya ve 

deliliği ayırdığı yerlerde Foucault, zaman zaman bu Şamanlık psikolojisine atıflar yapar.   

Öte yandan hapishane anlatıları, tematik, tarihsel ve eleştirel dolayımda hapishane kavramını 

vurgulayan Türk roman ve öyküleri de mevcuttur. Kimi araştırmalarda bu metinler ve yazarlar 

irdelenmeye çalışılmıştır. Ancak hapishaneleri bilinç düzeyinde, varlık ve bilgiyi idrak etmedeki kopma 

ve parçalanma şeklinde okuyan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Oysa Türk siyasi tarihinde 

hapishane kavramıyla birlikte incelenebilecek 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbeleriyle 12 Mart 1971 

Muhtırasını, 28 Şubat sürecini hakikat-akıl, bilinç-idrak, dil-iktidar ayrışmalarını dikkate alarak 

çözümlemek, bu doğrultuda hapishaneyi özne ve nesne bağlamında tartışmak, çarpıcı ve özerk bir 

psikoloji ve felsefe dağarını gerektirecek ve edebiyat eleştirisinde daha tutarlı, derinlikli, disiplinlere 

arası sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Bu doğrultuda Işık Ergüden’in Hapishaneler Çağı, egemen 

iktidar ve insan, adalet ve demokrasi sorunsalı bağlamında, modern zamanlarla birlikte Türkiye’de 

hapishane kavramını merkeze alır. Diğer yandan Emine Gürsoy Naskali ve Hilal Oytun Altun’un 

hazırladıkları Hapishane Kitabı önemli dikkatler içerir. Hapishane Kitabı’nda Timur Demirbaş’ın 

“Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Evrimi” başlıklı yazısı, ceza ve suç bağlamında, 

kuramsal ya da felsefi olarak da yorumlanabilecek kısa fakat faydalı bir tarihçedir. Gülgün Yazıcı’nın 

“Divan Şiirinde Esaret ve Zindan”, Mehmet Erol’un “Türk Halk Hikâyelerinde Zindan” yazılarıysa Türk 

edebiyatında hapishane olgusuna odaklanır. Mehmet Narlı, delilik ve edebiyat ilişkisini incelediği 

çalışmalarının yanında, hapishane algısının Modern Türk edebiyatındaki yansımalarını şiirde 

incelemiştir. Narlı’nın Hapishane Kitabı’nda yer alan “Hapishane Şiirleri” adlı makalesi, Nazım 

Hikmet, Sabahattin Ali, Necip Fazıl, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Attila İlhan’ın şiirlerindeki hapishane 

algısını ortaya koyar. Makale 1960’lı yıllara kadarki Türk şiirini ele alır. Ancak hapishane kavramını 

şiirlerinde işleyen şairlere bütüncül yorum ve eleştiriler önermektedir.  Mesela yazara göre, “Özellikle 
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1980'lerden sonra ülkemizde hapishane şiiri konusunda önemli tartışmalar yaşanır. İhtilâl, sağ ve sol 

görüşlü olmak üzere birçok genci hapishanelere yollar. Bu gençlerin çoğu yaşadıkları şoku atlattıktan 

sonra içeride şiire yönelirler” (Narlı, 2010: 454). Cumhuriyet’ten sonraki yıllarda ve darbe dönemlerinde 

Türk şiirinin, siyasi tarihteki çalkantılardan doğrudan etkilendiği görülür.  Bu konuya eklenebilecek 

başka bir araştırma, modern Türk romanında hapishaneleri merkeze alan Şaziye Ayalı’ya aittir. 

“Hapishane Romanları (1950-1980)” başlıklı yüksek lisans tezinde Ayalı, Kemal Tahir, Kerim Korcan, 

Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Çetin Altan vb. on sekiz yazarın romanında hapishane kavramının işlenişini 

ortaya koyar. Söz konusu romanlar, bireysel ve toplumsal bilinci derinden kavrayan kopma ve 

bozulmaların analizi değil, olaysal/olgusal bulgularla kurulur. Doğrudan hapishane gerçekliğini 

anlatırlar. Bu metinlerde “anlatıcılardan ve olay kişilerinden ortak olarak yansıyan bir kanaat vardır: Suç 

ve ceza ilişkisi kanun bağlamında mantıklı olsa bile adil uygulanmamaktadır. Anlatıcılar bu adil 

olmayan uygulamada devleti ve sistemi işaret ederlerken; tutuklu ve mahkûmlar daima kendi 

şartlarından haklılıklarına sayılabilecek delillerin hesaba katılmamasından şikâyet ederler” (Ayalı, 

2012: 198). Dolayısıyla hapishane, Türk romanında insan ile toplum arasındaki politik ve travmatik 

ilişkilerin mekânına dönüşmüştür.  

2.Hüseyin Kıran anlatısında delilik ve hapishane 

Virginia Woolf bir yazısında, “Romana uygun malzeme diye bir şey yoktur; her şey romana uygun 

malzemedir; her duygu, her düşünce, beynin ve ruhun her bir niteliği işe yarar, hiçbir kavrayış boşa 

gitmez” (Woolf, 2013: 200) demektedir.  Yani edebiyatın ve özel olarak romanın ne anlatacağı, neyi 

öyküleyeceği, neredeyse tümüyle yazara kalmıştır. Yazar da sadece bireysel yaşantısından ibaret 

değildir. Tarihin, inançlarının, toplumun kuşatması, gözetimi altındadır. Her koşulda yazarın niyeti, 

seçimlerinin etik ve estetik sorumluğunu üstlenmeyi gerektirecektir.  

Modern ve postmodern edebiyat geleneği içinde Hüseyin Kıran (1965-…), hem şair hem de bir romancı 

olarak öne çıkan bir yazardır. Madde Kara (2004) ve Küstah (2014), edebi üslubuna sürrealist katkılar 

sağlayan şiir kitaplarını oluşturur. Resul (2006), Gecedegiden (2011), Benim Adım Meleklerin Hizasına 

Yazılıdır (2013) ve Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor (2016) yazarın roman-anlatı türündeki eserleridir. 

Bilge Karasu’yu anımsatan anlatı tarzı ise teknik olarak en çok Joyce, Sartre ve Samuel Beckett’ın 

söylemini akla getirir. Şiirde İkinci Yeni, anlatıda ise 1950 Kuşağı yazarlarıyla üslup bağlamında 

benzerlikler taşır. Ancak Hüseyin Kıran’in şiir ve romanlarındaki bireysel tercih ve yönelimlerini, kendi 

dünya görüşünün özgün bir sentezini ortaya koyar. Bu sentez, yazarın anlatılarında bir üslup özelliğidir. 

Üslubu, kimi zaman otobiyografik ayrıntılarla kurulur. Kimi zaman da çağdaş insan ve modern 

toplumun ortak çöküşünü, çözülüşünü seslendirir. Kendi hapis tanıklıklarını da yine ontolojik 

sorgulamalarla sentezleyen Kıran, toplumsal ve ideolojik krizler karşısındaki izlenim ve akıl 

yürütmelerini felsefi ve entelektüel düzlemde yorumlar, bunları romanlarındaki edebi söylem 

aracılığıyla tartışır. Romanlarındaki tartışmalarda çoğunlukla karamsarlık, ümitsizlik, yorgunluk ya da 

çaresizlik sezilir. Kahramanlar bir şekilde içsel, düşünsel ve toplumsal kopuşla yüz yüze gelirler. 

Yazarın Gecegiden romanını “Aşağılanmalar/Suçluluklar/Çeşitli Travmalar/Takıntılar Bağlamında 

Delilik” başlığı altında inceleyen Narlı, Kıran’ın romanlarını “dilsel, ideolojik, ahlaksal aykırılıklar” ve 

“insanîliğin inkârı” açısından yeraltı edebiyatıyla bağdaştırır (Narlı, 2019: 337). Romanın kahramanı 

düzene, topluma, dile ve inanca, alışılagelmiş gerçekliği içinde insanı inşa eden kültürel ya da tarihsel 

bağlara tamamen sırtını dönmüştür. Değer ve düşüncelerle çatışma hâlindedir. Narlı bu anti-kahramanı, 

kurgusal açıdan Resul’le karşılaştırır. Hem Resul hem de “Gecegiden, bütün çıkışları kapalı bir dünyanın 

psikopat ya da anti sosyal yüzüdür” (Narlı, 2019: 340). 

Modern çağın bireysel ve toplumsal krizleri, Hüseyin Kıran’ın Resul ve Benim Adım Meleklerin 

Hizasına Yazılıdır isimli anlatılarında da öne çıkar. Söz konusu iki roman, bu bildiride yapılacak 

incelemenin temel metinlerini oluşturmaktadır. Fakat öncelikle Foucault’nun sorunsallaştırdığı iki öğeyi 

hatırlamak gerekir. Çünkü Kıran’ın bu anlatıları temel olarak iki kavramı merkeze alarak 

kurgulanmıştır; hapishane ve delilik. Resul bu kavramların ilkini, modern mahpusun bilincini 

çözümleyen bir metinken Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır tımarhaneye, delilik söylemine 

odaklanmaktadır. Böylelikle Hüseyin Kıran’ın Foucault’dan önemli ölçüde etkilendiği anlaşılabilir. 

Kişisel tanıklıkları ve sorgulamaları da bu etkilenmeye özgün ve sarsıcı bir söylem kazandırmıştır. Söz 

konusu anlatılarda, delilik ve hapis bilinci belirli imgelerle anlatılır. Birinci tekil şahıs anlatıcının ‘ben’ 

diliyle tasarladığı imgeler, iki romanda da betimsel değil kavramsal düzeydedir. Dolayısıyla anlatıların 
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ana temasını oluşturan tez, mesaj, sav, imgesel düzeyden ziyade düşünsel ya da felsefi örüntülerle 

kurgulanır. Yine de deliliğin ve hapishanenin sınırsız görünümlerini çağrıştırma gücü, iki anlatının da 

merkezinde yer almaktadır.  

3.Resul’de yabancılaşan bilinç 

Resul, romana adını veren Resul karakterinin kendini, yaşamını, çevresini anlamlandırma çabasını konu 

edinir. Olaydan ziyade bir durum öyküsü biçiminde ilerler. Düşünceler, tartışmalar, sorular, eleştiriler 

geleneksel, gerçekçi, belirgin bir karakter değil, daha çok düşünsel boşlukta salınıp duran birinin 

yabancılaşmış bilinci tarafından seslendirilir. Resul de dünyayı, insanı, toplumu, inancı veya doğrudan 

kendi var oluşunu anlamaya çalışan başkahramandır. Bozuk bir gramer, delik deşik ve parçalı 

paragraflar boyunca süregiden sorgulamalar, kahramanın anlam arayışını dil ve üslupla pekiştirir. 

Anlatıcı Resul, bir peygamber, belki de Hz. Muhammet ya da Hz. İsa’nın alegorik temsili olarak zorunlu 

ve ölümcül bir süreçten geçer. İşkence ve kapatılma, alıkonulma, sorgulanma, eziyet ve hakaretler 

neticesinde süreç, endişelerinin olgunlaşmasına ve bilincinin yitirilmesine yol açar. Kayıp zaman, kayıp 

kimlik, kayıp toplum, modern edebiyat tekniğinin karanlık ve dağınık atmosferinde yabancılaşan 

bilincin estetiğini oluşturur.  

Anlatıcı en başta, “Ve beni her yandan üstüme saldıran bir dünya karşılayacak” (Kıran, 2017a: 8) 

diyerek ev ve toplum arasında bir tezat oluşturur. Fakat aynı zamanda evin, yuva-kabuk anlamında 

koruyuculuğuna muhtaçtır. Onun kabullenmekte zorluk çektiği, “Onu yakalayamıyor, ondan 

kaçamıyorum. Onu göremiyorum. Ona dokunamıyor, onu etkileyemiyorum. O ise bana bütün bunları 

istediği her an yapabiliyor” (Kıran, 2017a: 26) dediği tarihsel bilincidir. Zaten roman boyunca 

işkencelere maruz kalan da bu bilinçtir. Beden, etten ve kemikten, zedelense de yalnızca katı, aciz yapı, 

sadece bilinç sayesinde bir tehdittir. İktidar-otorite olarak dünya, bu bilinci bozmaya, yok etmeye 

çalışmış ve ortaya Resul çıkmıştır. “Öyle acılar duydum ki, yeryüzünde o ısırgan acıdan başka bir şey 

kalmadı, silindim ve sadece bir acı burgusunun tüfek namlusuna benzeyen girdabında başım dönerek 

sürüklendim. Hiçbir şeyi bu denli yoğun hissetmemeli insan” (Kıran, 2017a: 51) sözlerinde şiddet vardır. 

Şiddet, iktidarın yaptırım güçlerinden biridir. Bastırma, kapatma ve toplumsal kontrolün ifadesidir. 

Tıpkı George Orwell’in 1984 romanında, Doğruluk Bakanlığında çalışan Winston Smith gibi Resul de 

gözetim altındadır. Türlü işkenceler altında düşünce ve acı diyalektiğini kuran anlatıcı bireysel ve 

toplumsal bilincin çöküşünü, yıkımını betimler. Bu bakımdan Semih Gümüş, romanı yenilme psikolojisi 

etrafında değerlendirir. Çöken ve parçalanan bilinçte, kimlik problemini merkeze alır. Ona göre “kişilik 

yarılması ve kimlik yitimi ve onu çevreleyen kişilerle kurulan çaresiz ilişki (Gümüş, 2014: 87)”, Resul’ü 

bir kurbana dönüştürmüştür. Başkahraman, otoritenin varlığına armağan edilen naçiz bir kurbandır. 

Gümüş’e göre Resul, bir hapishane ve işkence anlatısı olarak 12 Eylül’ü çağrıştıran bir dönem romanı 

da sayılabilir. Fakat Kıran’ın anlatısı tarihselliği neredeyse tamamen dışlamaktadır. Zamandan 

bahsedilmez. Süreyi ima eden izler yok denecek kadar azdır. Kronolojik izleri ortadan kaldırdığı için bir 

döneme, bir ulusa, bir topluma değil psikolojik olarak kapatılma’nın anlamına odaklanır. Daryush 

Shayegan’ın modern bireyin içsel yıkımına ‘yaralı bilinç’ dediği gibi Resul’ü çözümlerken Semih 

Gümüş de aynı ifadeyi kullanır.  

Mahir, Resul’de zenginliğin ve iktidarın temsili olarak resmedilen diğer karakterdir. Resul, duygusal 

varlığını nitelendiren Işıl’ın yanında düşünsel çaresizliğine ilaç olarak Mahir’e yoğunlaşır. Kurtuluşu 

Işıl’la bütünleşmekle mümkünken kaçınılmaz biçimde Mahir’le özdeşleşir. En sonunda onun ölümüne 

yol açar. Mahir’in bilinciyle bütünleşmiş ve ortaya çıkan bu ‘melez bilinç’i üçüncü kattan aşağı atmıştır. 

Romandaki bu ‘öteki bilinç’ dikkat çekicidir. “Her insan bir diğeri için arzu oluşturur ve bir ağrı ve 

şiddet kaynağıdır (…) Belki de her insanda fırsatını bulunca güçlüce yeşeren şu başkalarında kendini 

çoğaltma ve varlığını onların varlığını kovarak boşalan bu alana yerleştirme dürtüsünün anlamı budur. 

Dünyada bir Ben varsa, başkalarına yer yoktur” (Kıran, 2017a: 99). Bu ifadeler bize Thoma Hobbes’u 

hatırlatır. Onun ünlü “Homo homini lupus” deyişinde ifade ettiği gibi “insan, insanın kurdudur”. 

Kıran’ın anlatısında, dil aracılığıyla bu kurtlar ya da canavarlar tartışılır. Romanda babasının, Resul’ün 

annesini baltayla öldürmesi bu vahşi gerçekliğin sonucudur. Toplumsallaşmanın kendisi de yaşanan 

bireysel işkenceler, cinayetler, haksızlıklar neticesinde bir tehdittir. İktidar mekanizması ise bu tehdit 

sürecini belirleyen en önemli etkendir. Romanda Panoptikon yani her şeyi gözetleyen iktidarın kendisi 

de kurguya dâhildir. Resul’de bu güç, Daire adıyla anılır. Onu reddetmek mümkün değildir. Onunla 

çatışmak, onu dönüştürmek, onu sindirmek, bireyin erişemeyeceği bir yetkiyi gereksinir. Toplumsallığa 
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ve otoriteye biat şart koşulur. Romandaki Daire, doğrudan Panoptikon tarzı bir imgeyi betimler. 

Foucault, bu durumu Büyük Kapatılma’da “Panoptik bir toplumda yaşıyoruz. Mutlak anlamda 

genelleşmiş gözetim yapılan var; ceza sistemi, adli sistem bu yapıların bir parçasıdır ve hapishane de 

parçalardan biridir, psikoloji, psikiyatri, kriminoloji, sosyoloji sonuçlarıdır (Foucault, 2011: 135)” 

diyerek açıklamıştır. Bu yapıda suçun ne olduğu önemli değildir. Mahkeme ve adalet bağıntısı boşa 

çıkmıştır. Hapishane, egemen sınıf için yalnızca bir stres çarkıdır. Bu çark modern bireyin 

kaçınamayacağı bir yapıdır. Resul de kaçınılmaz olarak bu yapının, çaresizlik ve iletişimsizlik içinde 

bocalayan savruk kurbanı olur. 

4.Delilik dili: Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır 

Hüseyin Kıran’ın diğer anlatısı Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır, durumdan ziyade olayların 

merkeze alındığı, bir düşünceye bağlandığı, çatışmalar dizisine zemin hazırladığı bir hikâyeyi işler. Dil 

ve üslup olarak Resul’e kıyasla daha açıktır. Olayların başlangıcında, düşünce ve inanç bakımından 

sorularına cevap bulamayan çaresiz, bunalımlı kahraman intihara kalkışır. “Beni dünyaya bağlayan 

şeylerle ilişkimi koparmalı, kendi saf evrenimin içinde yaşamaya başlamalıyım” (Kıran, 2017: 5) 

sözlerinden, intihar deneyiminin felsefi çatışmalarıyla yakından bağlı olduğu anlaşılır. Haliç’in karanlık 

sularına atlayıp ölmeyince, önce Balat’taki Or-Ahayim Hastanesi’ne, sonra da bir tür Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılır. Burada bir doktor, onunla özel olarak ilgilenir. İlgisi olaylar sırasında 

kontrol ve gözetim hassasiyetini açığa çıkarır. Doktor, otorite, iktidar mekanizmalarını çağrıştıran bir 

görünüme bürünür.  

Başkahramanın kimliği, ailesi, geçmişi belirsizdir. Tutum ve davranışlarındaki anarşist, uyumsuz, 

isyankâr nitelik, onun delilik dilini benimsediğini, deliliğin sınır ve otorite tanımayan belirsiz 

özgürlüğüyle özdeşleşmek istediğini anlatır. Hastanedeki günleri boyunca savunduğu fikirler, öne 

sürdüğü iddialar, başlattığı eylemler bir çeşit özgürlük arayışıdır. Toplumdan, tarihten, akıldan, 

inançlardan, kan bağından, kurumlardan soyutlanmak ister. Aslında bunların çöküşüne, hiçbir etik ve 

ahlak kuralının modern çağda işe yaramayışına, kale alınmayışına isyan eder. Başkahramanın adı da tam 

olarak belli değildir. Başlangıçta Ruhi Bey, daha sonra Tarık Karanlığıyaranışık ismini kullanır. Edip 

Cansever’in Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiir kitabını çağrıştıran ilk adı, romanda kullanılan postmodern 

tekniklerin bir parçasıdır. Hatta romanın adı metinlerarasılık yöntemiyle bir şiiri çağrıştırır. Romanın 

adındaki ifade, İsmet Özel’in “Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak” şiirindeki ilk dizenin 

neredeyse aynısıdır. İsmet Özel söz konusu şiirde, “Benim adım insanların hizasına yazılmıştır/ Her gün 

yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu” (Özel, 2012: 161) diye devam eder. Hüseyin Kıran, İsmet 

Özel’in dizesindeki ‘insan’ yerine ‘melek’ sözcüğünü tercih etmiştir. Melek ise romanda, kahramanın 

peygamberlik, Tanrılık gibi akıl dışı iddialarının ilk göstergesidir. Başkahraman, kendinin üst-insan 

olduğunu savunur ve melek alegorisiyle bunu somutlaştırır. Burada Kıran’ın, Foucault’yu anıştıran iki 

temel kavrama odaklandığı hatırlamalıdır. İlki Resul’de bilinç düzeyinde betimlenen, işlenen 

hapishaneydi. Kavramlardan ikincisi ise delilik dili veya ‘postmodern bir deli’nin tımarhane 

yaşantısıdır.  

Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır, modern bilinçteki isyan ve yabancılaşma olarak kavramsal 

bir delilik tartışmasıdır. Bu, Daryush Shayegan’ın ‘yaralı bilinç’ diyerek tartıştığı, Rene Guenon’un 

Modern Dünyanın Bunalımı’nda reddettiği yapılandırılmış ve parçalanmış modern toplumdaki deliliktir. 

Modern olduğu kadar da postmodern bir dil ve postmodern bir bilinç barındırır. Bu bilinçle gelen kimi 

sorular, olay örgüsünün merkezini oluşturur. Öncelikle iki soru üzerinde durmak mümkündür. 

Tımarhaneye kapatılmış bir deli olan anlatıcı, sanılar ve sanrılar arasında bilinçsizce çenebazlık eden 

sıradan bir hasta mıdır? Yoksa modern kurumlar ve postmodern bir topluma katlanamayan, akıllı, 

bilinçli fakat yabancılaşmış bir insan mı? Bu noktada, tımarhane ve delilik etrafında anlatının 

çekirdeğini oluşturan temel tartışmaları belirlemek gerekir. Böylelikle olası cevapların kaynaklarını 

açıklamak için gerekli sonuçlara ulaşılabilir. Romanda başkahramanın tartıştığı kritik konuları beş 

maddeye ayırabiliriz: 

1.Ontolojik: İnsanın kendi öz anlamı ve zorunlu varlığının temel amacı.  

2.Psikolojik: Bilinçten veya bilinçaltının tepkimelerinden doğan gerçekçi/ gerçeküstü 

sorgulamalar.  

3.Sosyolojik: Ötekini, uyumsuzu ya da aykırıyı dışlayan topluma itiraz.  
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4.İdeolojik: İktidarın gözetlediği, baskıladığı bireyin arzu ve düşüncelerindeki isyan.  

5.Dini: Tanrı ile peygamber, insan ile vahiy arasındaki ilişkiyi anlama/ anlamlandırma. 

Tüm soruların odağındaysa varoluşsal bir çıkmazda duran modern insanın özgürlük kaygısı yer alır. Bir 

delinin korkusuz buyrukları, özgür eylemleri, sınırsız idealleri, kaçış belki de bir kurtuluş ümidini 

barındırır.  

Hüseyin Kıran’ın anlatının merkezine yerleştirdiği deli, aslında “modern insanı yalnızca hayvanların ve 

şeylerin iç karartıcı dünyasına, onların engellenmiş özgürlüklerine doğru olan şu geri dönüşle tehdit 

etmektedir (Foucault, 2006: 246)”. Yani hiçbir iktidar mekanizmasına ya da toplumsal norma bağımlı 

olmamaları dolayısıyla deliler, baskılanmış, susturulmuş insanın içindeki özgürlükleri ifşa eder. 

Yerleşik doğru ve yanlışları sınar. Edebiyat ve delilik arasındaki benzerlik ve ilgilerin temel faktörü de 

bağımsız, sınırsız, düşsel ve cüretkâr dildir. Bu dil, akıllıyla deli arasındaki, gerçekle kurmaca arasındaki 

imtiyazları kaldırır. Romana dönecek olursak, Hüseyin Kıran’ın anlatısında da bazı sınırların 

kaldırıldığını görürüz. Anlatıcının “Ben Ruhi Bey olarak diyorum ki, başlangıçta ben vardım” (Kıran, 

2017: 19) ifadesi, insan-Tanrı ve geçmiş-şimdi arasındaki alışılmış kuralları ihlal eder. Kahramanın, akıl 

hastanesindeki macerası bu ihlallerle doludur. Bir süre sonra Tanrısallığa erişmek ister. Bunun en 

kestirme yolu ise yeni bir din kurmaktır. İlkelerini, işleyişini ve kurallarını kendi tayin eder. Peygamber 

de bizzat kendisi, yani Ruhi Bey olur. Balat Hastanesi’nde gözlerini açtıktan sonra adeta ölümü alt etmiş, 

ona dar gelen, ruhunu sakatlayan bedeninden kurtulmuş ve yeni bir benliğe kavuşmuştur. Ölüp 

dirilmeyle ruhsal bir olgunluğun kapısını aralamıştır. Ruhsal dönüşümü, ona istediği, tasarladığı dinin 

hazırlıklarını yapması için verir. Ona göre temel yasaları belirlemeden önce insanın varlığını, niteliğini, 

ne’liğini araştıracak bir “Fikir Araştırmaları Enstitüsü” kurulmalıdır. “Göğe ve Tarık’a and olsun” 

(Kıran, 2017: 20) gibi Kur’ani ifadelerle -Tarık Suresi’ndendir bu and- kendine İslami bir görünüm 

seçer. Yani Kıran, romanın odak noktası olan deliliği herhangi bir dinle değil doğrudan İslam’la bağıntılı 

kavram ve ifadeleri delilik diline dönüştürerek anlatır. Kahraman başka bir örnekte de kendisinden, 

“Lütuf, İhmal, Yüce, Esen, Çare” (Kıran, 2017: 22) gibi isim ve sıfatlarla söz edilmesi gerektiğini 

savunur. Başarmak istediği, dünyevi insanın delilikle Tanrı’sallaşmasıdır. Anlatıcı, bazı yerlerde adının 

Tarık olduğunu iddia eder. Bazen de bir hastane koğuşunda sıradan, her insan gibi bir hasta olduğunun 

farkına varır. Kimi zaman kendinden Tarık Karanlığıyaranışık diye bahseder. Bağlaç Suresi, Nankör 

Suresi gibi isimlerle kullarına ayetlerini bildirir. Ancak kulları, inananları, oldukça azdır. Hastanedeki 

diğer hastalar, onun takipçileridir. Olay örgüsünde çok fazla öne çıkmasalar da başkahramanın fikirlerini 

tartışmasına yardımcı olurlar. Bayan Hı, Bay Bu, Sarı Sakal, Bayan Fısıltı (Ruhi Bey’in koluna sapladığı 

çatalla kanını akıtan hasta), Bayan Dana, Siyah Satranç Oyuncusu, Beyaz Satranç Oyuncusu, Bayan 

Kıvılcım, delilerden oluşan yeni dinin müminleridir.  

Romanında sonunda topluma, Tanrıya, insanlara, eşyalara, düşüncelere, sözcüklere ve dile isyan eden, 

bazen saldıran Tarık ya da Ruhi Bey adındaki delilik peygamberine elektrik verilir. Gerçeklikle tanışan 

kendince kutsal bilinci, savunduğu eylem ve ideallerin ontolojik bir yenilgiyle sonuçlanmasına razı olur. 

Kendini konuşmaktan men eder. Suskunluğa çekilir. Metnin son cümlesi, “Benim adım… meleklerin… 

hizasına yazılıdır” (Kıran, 2017: 112), layık olduğu yerden düşmüş bir meleği, modern çağda anlamı ve 

özü yitirmiş insanlığı vurgular. Aslında anlatının başkahramanı, insanlığını yitirmeyi amaçlamış fakat 

yine insan yönüne mecbur kalmıştır. Delilik onun kendinden, anlamdan, insandan kaçma çabası 

biçimindedir. Mehmet Narlı’nın Edebiyat ve Delilik’te ortaya koyduğu sınıflandırma bağlamında, Resul 

karakterini Kuramsal/Felsefi Düzlemde Delilik çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Narlı, bu 

sınıflandırmaya Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Deli Filozof romanını da almıştır. Romanda, “yerleşik 

kültürel, siyasal ve sosyal değerler içinde sorulması gereken aykırı soruları sorarken işi deliliğe vuran 

bir filozof; düşüncelerini ve insanlık alemi hakkındaki hükümlerini verirken işi felsefeye kaydıran bir 

deli”nin (Narlı, 2019: 160) tartışmalarına şahit oluruz. Benzer bir tartışma Benim Adım Meleklerin 

Hizasına Yazılıdır’daki olay ve düşüncelerin merkezini oluşturur. 

5.Sonuç 

Hüseyin Kıran’ın sözü edilen romanlarında, modern ve postmodern Türk edebiyatında çoğunlukla 

ideolojik bir yeri olan hapishane algısının varoluşsal bir düzlemde, bilinç düzeyinde ele alındığı 

görülmektedir. Yazarın, her iki anlatıda da felsefi zemin olarak Foucault’nun bulgu ve tanımlarından 

yararlandığı söylenebilir. Resul, aynı zamanda modern dünyada yalnızlaşan, yabancılaşan insanın 
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suskunluğunu, çaresizliğini taşır. Yaşadığı işkenceleri, toplumsal dayatmalar karşısında yenik düşmüş 

insanlara uygulanan zulümlerle bağdaştırmak zorlama olmaz. Resul karakterinin ruhsal acıları, dünya 

çilesi, dil ve üslupta da kendini gösterir. Bu yüzden de roman anlatma (diegesis) yöntemiyle ilerler. 

Durum öyküsü biçiminde gelişir. Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır romanında ise gösterme 

(mimesis) tekniği daha fazladır. Olaylar, diyaloglar, çatışmalar, eylemlerin vuruculuğunu, yoğunluğunu 

arttırmak için ve biraz da postmodern edebiyattaki ‘oyun’ duygusunu pekiştirmek adına, kurgunun 

çekirdeğini oluştururlar. Özellikle diyaloglarda ironik bir dil göze çarpar. Başkahraman dünyayla, 

anlamla, dille alay ettiği için anlatının dili ironiye dayanır. İroni, daha çok Benim Adım Meleklerin 

Hizasına Yazılıdır romanındaki postmodern kurgunun bir parçasıdır. Teknik bakımdan da bu ilişkiye 

birkaç örnek verilebilir. Mesela toplam 42 başlık içeren romanda bölüm başlıkları, metnin postmodern 

göndermelerini vurgular. Dostoyevski’yi anıştıran “Suç ve Ecza” bölümünde bütün insanlık suçlu ilan 

edilmiştir. “Veda Hutbesi”nde kahraman, inananlara kurtuluş vaat eder. Ona göre “Bundan sonra insan 

eşref-i mahlûkat değildir. Şairler sık yanılır” (Kıran, 2017: 53). Burada İsmet Özel’e gönderme 

yapmaktadır. “Hicret”te Ruhi Bey önderliğinde hastaların kaçış girişimi başarısız olur. Samuel Beckett’ı 

çağrıştıran “Adlandırılamayan” bölümü parçalanmış bir bellek anlatısıdır. “Sed Amentes Sunt Isti (Ama 

Bunlar Deli)” başlığındaki ifade, doğrudan bu söylemi ele alan Foucault’yu ve Latince deyişin sahibi 

Descartes’i işaret eder. Dolayısıyla Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır kurgu, içerik ve teknik 

bakımdan postmodern bir nitelik taşımakta ve felsefi romanın özelliklerini fazlasıyla taşımaktadır. 

Sonuç olarak Hüseyin Kıran’ın anlatılarında delilik ve hapishane imgeleri, ideolojik ve felsefi 

tartışmalarla birlikte kurgulanmış denebilir. Geleneksel edebiyatın anlamı kolay ele veren kurmaca 

dünyasına karşılık Hüseyin Kıran’ın anlatılarında kahramanların genellikle bilinç düzeyinde var 

oldukları, olay ve durumların silikleştiği, dil ve söylemin imgeye yaslandığı, inanç ve değerlerin çöküp 

parçalandığı görülmektedir. Böylelikle anlamın kendisi de zor yakalanan, kapalı bir görüntüye bürünür. 

Söz konusu romanlarda bu kapalılığa modernizm ve postmodernizm karşısında bocalayan, yabancılaşan 

insan psikolojisinin umutsuzluğu da eklenmiştir. 
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