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TÜRKÇE LEHÇEBİLGİSİ BAKIMINDAN SİVAS 

BÖLGESİ AĞIZLARI 
Ali Akar 

 

Kavram ve Çerçeve 

Lehçebilgisi konusunda ülkemizde pek fazla çalışma yapılmadığın-

dan bu konuyla ilgili kuramsal çerçeve henüz çizilmiş değildir. 

Bu bakımdan konuya girmeden önce meseleyi bu yönden ele almak 

istiyoruz. 

Lehçebilgisi, bir dilin tarihî ve çağdaş lehçeleri arasındaki fonetik, 

morfolojik, leksik ve semantik ilişkileri inceleyen bir bilgi alanıdır. Bu 

alan, dilin artzamanlı ve eşzamanlı birçok lehçesini ve bunlarla ilgili dil 

konularını kapsamaktadır. Bu yüzden konuyu, bütüncül bir yöntemle ele 

almak gerekir. Fakat Türk dili gibi tarihi ve coğrafyası geniş, çok sayıda 

lehçe ve diyalekti olan dillerde bunu yapmak pek kolay görünmüyor. Bu 

sebepten, günümüzdeki lehçebilgisi çalışmaları sözünü ettiğimiz bütün-

cül bakış açısıyla değil, daha çok iki lehçe veya ağızın karşılaştırılması 

şeklinde yapılmaktadır.  

Türk lehçebilgisinin kapsamı, Türklerin yayıldıkları coğrafyalarda 

Türk diliyle meydana getirilen bütün yazılı ve sözlü metinlerindeki dil 

özelliklerinin birbiriyle karşılaştırmaları sonucunda ortaya çıkacak temel 

bilgi alanıdır. Bu alan çeşitli sosyal bilim disiplinlerinin birlikte çalışması-

nı gerekli kılıyor. Böylece eldeki dil malzemesi, dil, tarih, coğrafya, de-

mografi vb. sosyal bilim alanlarında birikmiş bilgiler ışığında karşılaştır-

malı dilbilim yöntemiyle incelenerek doğru sonuçlara ulaşılacaktır.  

Türklerin tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaları göz önünde tuttu-

ğumuzda Türk lehçebilgisinin çalışma evreninin bir hayli geniş olduğu 

görülür. Doğu Türkistan’dan Viyana’ya, Kazan’dan Afrika içlerine kadar 

milyonlarca kilometre karelik alanda yayılmış bir dilin lehçebilgisine ait 

verilerinin ortaya konularak onlardan bir bilim modeli çıkarmak bir hayli 

güçtür. Bütün bu olumsuz koşullar değerlendirildiğinde söz konusu ça-

                                                           
 Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-

mü. 
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lışmaların güçlüğünü ve buna göre yavaş ilerlemesini anlayışla karşıla-

mak gerekir. 

Türk lehçe bilgisinin kuramsal çerçevesi nasıl çizilmelidir? Bununla il-

gili ölçümlerde dilin hangi dil gereçleri kullanılmalıdır? Konuyla ilgili ça-

lışmalarda aşağıdaki dört alanda kapsamlı ön araştırmalara ihtiyaç vardır: 

a) İlk olarak yazılı metinlerin bulunduğu Köktürk, Bulgar (Tuna ve 

İdil) Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay ve Eski Oğuz Türkçele-

rinin lehçelerin bütün ses, yapı ve söz varlığı tespit edilmelidir.  

b) Çağdaş lehçelerin bütün ses, yapı ve söz varlığı ortaya konulma-

lıdır. 

c) Çalışmaya konu olan dil meselesi ve bununla ilgili materyal, tarihî 

ve çağdaş lehçelerin ses ve yapı özellikleriyle çok zamanlı karşılaştırmalı 

gramer yöntemiyle incelenmelidir. Lehçe bilgisi çalışmalarında en önemli 

husus bu bölümdür. Çünkü söz konusu lehçelerin gramer özellikleri ve söz 

varlığı az çok bilinmektedir. Bilinmeyen husus ise her ağız veya lehçenin bu 

lehçelerdeki tekil yapı özellikleriyle karşılaştırılmasıdır. Örneğin, bir lehçe-

de/ağızda gelecek zaman ekinin durumu lehçe bilgisi ışığında incelenmek 

isteniyorsa, öncelikle bütün lehçelerdeki bu ekin çekim şekilleri, değişkeleri 

(varyant) ortaya konulmalı ve daha sonra ilgili ağızdaki şekiller ile bunlarla 

benzeşme ve farklılaşma dereceleri tespit edilmelidir. Karşılaştırmalar, ta-

rihî lehçelerle ya da çağdaş lehçelerle ayrı ayrı yahut hepsi bir arada yapıla-

bilir (Tablo I). Böylece, örnek tablolarda görüldüğü gibi ağızların, ses ve 

yapı özellikleri lehçe bilgisi bakımından hangi lehçeyle ilişkili, hangi leh-

çe/lehçelerle ilişkisiz olduğu ortaya çıkarılacaktır.  

d) Bütün bunlar için Türk lehçe bilgisi veri havuzu oluşturulmalıdır. 

Bu havuz, hem basılı olarak hem de elektronik ortamda ilgililere sunul-

malıdır. Havuzda, lehçelerin söz varlığı ve gramer bilgileri ile bunlarla il-

gili literatür yer almalıdır.  

Gelecek Zaman Çekimi 

Tarihî Türk Lehçeleri 
Sivas 

Ağızları 

Köktürkçe -DAçI /-çI+şahıs zamiri - 

Uygur T.  -gAy+şahıs zamiri - 

Karahanlı T. -gAy /-gu (seyrek olarak -DAçI) - 

Harezm T. -gu+iyelik kökenli şahıs eki+turur - 

Çağatay T. -gu+ iyelik kökenli şahıs eki+turur - 

Kıpçak T. -gAy +şahıs zamiri kökenli şahıs eki - 

Eski Oğuz T. (XIII-XV) -(y)IsAr+şahıs eki, -A gerek - 

Osmanlı Türkçesi -AcAk+şahıs eki + 
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Çağdaş Türk Lehçeleri  

Türkiye T.-Gag T..-Az. 

T-Özbek T. 
-AcAk+şahıs eki + 

Türkmen T. şahıs zamiri +cAk  - 

Uygur T. V(okal)+y, K(onsonant)+i - 

Kırgız T. A+şahıs zamiri (bilesin) - 

Kazak T. A+şahıs zamiri (barasın) - 

Nogay T. -ayak+şahıs zamiri (barayakpan) - 

Kumuk T. 
-AcAk+şahıs zamiri kökenli şahıs eki 

(baracakman) 
- 

Karay T. Ir/Ar+şahıs zamiri (alırsın) - 

Başkurt T. 
-(y)AsAk+ şahıs zamiri kökenli ş. eki 

(alasakmın) 
- 

Karaçay-Malkar T. -lIk+şahıs zamiri - 

Hakas T. -Ar+şahıs eki (somarbın / içpespin) - 

Tuva T. Ir+şahıs zamiri (alır men / alpas men) - 

Altay T. 
şahıs zamiri+Ar+şahıs eki (men bara-

rım /men barpasım) 
- 

 

Lehçebilgisi Açısından Sivas Bölgesi Ağızları 

Sivas, Malazgirt Savaşından hemen sonra kurulan Dânişmendli Bey-

liği zamanında Türkleşmeye başladı. 1175 yılında II. Kılıçarslan döne-

minde Anadolu Selçuklu devletine bağlandı. Bölge, 1243’de Kösedağ Sa-

vaşından sonra Moğollar tarafından işgal edildi. Daha sonraki dönemler-

de Ertana Devletinin ve Kadı Burhaneddin Beyliğinin merkezi oldu. 1402 

Ankara Savaşından ve Temür’ün Anadolu’daki askeri faaliyetlerinden en 

çok etkilenen bölge olan Sivas, Çelebi Mehmed’in 1413’de Fetret Dönemi-

ne son vermesiyle Osmanlı devleti topraklarına dahil oldu. 

Anadolu Türk tarihinde önemli bir yeri olan Sivas, Türkistan’dan ge-

len Türkmen/Oğuz, Kıpçak ve Karluk boylarının bölgedeki önemli uğrak 

ve yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Özellikle Selçuklu çağında yö-

netim merkezi olan Sivas, 20. yüzyılın başına kadar jeopolitik ve jeostrate-

jik önemini hep korumuş, nihayet Kurtuluş Savaşı’mızın da başlatıldığı 

önemli şehirlerden biri olmuştur.  

Bu özellikleriyle Anadolu Türk tarihinde öne çıkan Sivas, nüfus ya-

pısı itibarıyla da önemli Türk yerleşim bölgelerinden bir olagelmiş ve 11. 

yüzyıldan başlayarak Hazar ötesinden bölgeye akan Türkmen nüfusunun 

yerleştiği önemli bir şehir olmuştur. Sivas bölgesi ağızları bu tarihî nüfus 

hareketlerinin izlerini taşımaktadır. 
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Sivas Bölgesi Ağızları ve Lehçe Bilgisi Bakımından Özellikleri 

Sivas Bölgesi ağızları Türkiye Türkçesi ağızları içinde Batı Grubu 

ağızlarının VI. alt grubunda yer alır (Karahan 1996: 167). Sivas ilinin bu-

lunduğu coğrafya Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri-

nin kesiştiği bir kavşak olmasından dolayı bölgede çeşitli ağız gruplarının 

özelliklerini bir arada görmek mümkündür. 

Bu ağız bölgesinin Türk lehçe bilgisi bakımından incelenmesi, Sivas 

ve yöresindeki yerleşenlerin ağız özelliklerinin hangi lehçeyle ilgili oldu-

ğunu ortaya koyacaktır.  

Sivas bölgesi son bin yıldır Oğuz boylarına mensup kitlelerin iskân 

noktalarından biri olmuştur. XI. yüzyıldan itibaren bölgeye yerleşen Oğuz 

boylarının günümüzde de izlerine rastlanmaktadır. Sivas bölgesinde, 

Oğuzların boy adları olan Alayuntlu, Avşar, Bayat, Bayındır, Begdili, Büg-

düz, Çavuldur, Çepni, Dodurga, Döğer, Eymür, Karaevli, Karkın, Kayı, Kınık, 

Kızık, Peçenek, Salur, Yüregir, Yavu, Yazır köy isimleri bulunmaktadır (Sü-

mer, 1992: 320, Demir-Şen, 2006: 44). Bu da gösteriyor ki bölgeye Oğuzla-

rın birçok boyu bölgeye yerleşmiş durumdadır. 

Bölge ağızlarını lehçebilgisi bakımından değerlendirirken bu bölge 

ağızlarında yer alan ses ve yapı unsurlarının diğer lehçelerle karşılaştırması 

yapılacaktır. Bildirimizde, bu bağlamda Sivas bölgesi ağızlarında görülen 

bazı fonetik unsurlarla şimdiki zaman ekinin kullanımını ele alacağız. 

 

Lehçebilgisi Bakımından Sivas Ağızlarındaki Ses Bilgisi Özellikleri 

Dilde en hızlı değişen unsurların başında sesler gelir. Çünkü ses, ya-

nındaki başka seslerle etkileşime girerek değişir, dönüşür, başkalaşır ya-

hut bazen de aynı şekilde kalır. İşte bu farklılaşma olaylarının en yoğun 

olarak yaşandığı alan ses bilgisi alanıdır. Ağızlarda en önemli farklılaşma-

lar, çeşitlenmeler bu alanda meydana gelir. Bu ses olayları yazı dilinde 

daha yavaş ve az sayıda gerçekleşir. Sivas bölgesi ağızlarında da dikkat 

çeken özelliklerin başında ses değişmeleri gelir. Lehçebilgisi bakımından 

incelediğimiz bu bölge ağızları, Oğuzcanın genel değişme eğilimlerini 

büyük ölçüde yansıtmakla birlikte birkaç örnekte başka lehçelerde benzer 

yönler dikkat çeker. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: 

 

a) Sivas bölgesi ağızları, söz başında /k-/ > /g-/, /t-/ > /d-/ tonlulaşma-

ları kurallı denecek derecede ileridir. gendi “kendi” SİYA 3/28, gara gış 

“karakış” SİYA 43/29, daşlık “taşlık” SİYA 37/26< Bu tonlulaşma özelliği, 

Oğuz grubunda kurallı olarak görülür ve bu grubu diğer lehçelerden ayı-

ran özelliklerin başında gelir (Tekin-Ölmez, 2009: 50) (Tablo II). Bu yönüy-
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le Sivas bölgesi ağızları Oğuz grubu lehçelerinin özeliklerini yazı diline 

göre daha ileri derecede temsil etmektedir.  

/k-/ > /g-/, /t-/ > /d-/ Değişimi 

Oğuz Lehçeleri Değişme Durumu Sivas Ağızları 

Türkiye Türkçesi - 

+ 
Azerbaycan Türkçesi + 

Türkmen Türkçesi + 

Gagauz Türkçesi + 

 

b) Bölgede yaygın özelliklerden biri de delük “delik” SİYA 14/8, delü 

“deli” SİYA 3/70, altun “altın” SİYA 16/13, yayuk “yayık” SİYA 30/15, 

demür “demir” SİYA 15/51, gaşuk “kaşık” SİYA 150/40< gibi örneklerde 

görülen dudak uyumunun ileri derecede bozulmuş olmasıdır. Bu özellik, 

Eski Oğuz Türkçesindeki uyum bozukluğu ile hemen hemen aynı kelime 

ve şekillere denk düşmektedir (Akar, 2018: 108) (Tablo III). Bu yönüyle 

Sivas bölgesi ağızları, Eski Oğuz Türkçesinin bu coğrafyanın ağızları te-

melinde geliştiğini gösterir (Karahan, 2013: 223).  

Dudak Uyumsuzluğu 

Oğuz Lehçeleri Değişme Durumu Sivas Ağızları 

Eski Oğuz Türkçesi + + 

 

c) Bölge ağızlarında bir başka özellik söz içi ve söz sonunda yaḫın 

“yakın” SİYA 2/24, uyḫu “uyku” SİYA 20/7, çıh- “çık-“SİYA 54/2, daḫım 

“takım” SİYA 62/4, doḫsan “doksan” SİYA 67/1... gibi kelimelerde görülen 

/ḳ/ > /ḫ/ sızıcılaşmasıdır. XIII. Yüzyıldan sonra Batı Türkçesinde söz içi ve 

söz sonundaki art sıralı damak ünsüzü taşıyan kimi kelimelerde görül-

meye başlayan bu ses değişmesi günümüz Azerbaycan Türkçesi yazı dili 

ve ağızları için standart sayılabilecek bir fonetik özelliktir (Yalçın, 2018: 

150) (Tablo IV). Türkiye Türkçesi ağızlarının tasnifinde kullanılan seslik 

ölçülerden biri sayılan söz konusu ses olayı, Batı Grubu Ağızlarının Orta 

Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür.  

/ḳ/ > /ḫ/ Değişimi 

Oğuz Lehçeleri Değişme Durumu Sivas Ağızları 

Azerbaycan Türkçesi + 
+ 

Eski Oğuz Türkçesi +   - 

 

d) Türkiye’deki ağızlar, Oğuz Türkçesi üzerinde gelişmiştir. Bu ağız-

ların içinde başka lehçelerde daha yaygın olarak görülen ses veya yapı 
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adacığı şeklinde unsurlar da bulunmaktadır. Bunlardan biri de k/g damak 

ünsüzleri yanında yer alan ön yuvarlak ünlülerin yarı artlılaşmasıdır. Bu 

özellik Sivas ağızlarında sıklıkla duyulur: kóye geldüümde kóyde annem baba 

yalınız olduğundan< 2/18, kóse daada ziyaret var SYİA 25/2, büyúklerimizden 

edindiimiz bilgilere góre SİYA 21/b-6, hökümetimizden böyúk yardım umıyoruḫ 

STİAT/6 

İç Anadolu ve İç Ege bölgesinin çoğu ağızlarında da yaygın olarak 

duyulan (Korkmaz, 1994: 8, Günşen, 2000: 21) bu ağız özelliğini lehçebil-

gisi bakımından incelemek gerekiyor. Esasen Türkiye’de yapılan ağız 

araştırmalarında bu sesin niteliği tespit edilmiştir. Fakat bu ses diğer leh-

çelerdeki durumuyla ilgili olarak hemen hemen hiçbir araştırma yapılmış 

değildir. Bu ses, özellikle Kıpçak ve Karluk lehçelerinin ağızlarında duyu-

lan özellikli yapıya sahiptir. Kazak Türkçesi ağızlarında ve Özbek Türkçe-

sinde Sivas ağızlarında olduğu gibi /k/ ve /g/ yanındaki /ö/ ve /ü/ ünlüleri 

yarı artlılaşarak dil ortasına kaymaktadır: kól (=köl) “göl”, kóz (=köz) “göz”, 

kúç (=küç) “güç”, mangú (=mengü) “ebedi” (Tekin-Ölmez, 1999: 134). 

Bu özelliği, Sivas bölgesi ağızlarındaki Kıpçak/Karluk ağızlarının fo-

netik bir yansıması olarak görmek gerekir (Tablo V) 

/k/-/g/ yanında /ö/ /ü/ > /ó/, /ú/ Değişimi 

Lehçeler Değişme Durumu Sivas Ağızları 

Oğuz Lehçeleri - 
+ 

Kıpçak lehçeleri/Özbekçe + 

 

Dilde lehçebilgisi konusunda verileri araştıracağımız alanlardan biri 

de şekil bilgisidir. Türk dilinin şekil bilgisi daha çok ekler incelenir. Türk 

lehçebilgisi bakımından şekil bilgisi araştırmalarında eklerin, lehçelerdeki 

farklı ve benzer şekilleri ortaya konur. Sivas bölgesi ağızları, lehçebilgisi 

bakımından tarihî Oğuz Türkçesinin temsil ettiği görülür.  

 

Lehçebilgisi Bakımından Sivas Ağızlarındaki Şimdiki Zaman Ek-

leri  

Ses/Yapı Özelliği (Şimdiki Zaman Eki {-yor}) 

Lehçeler Değişme Durumu Sivas Ağızları 

Türkiye Türkçesi + 

+  - Azerbaycan Türkçesi - 

Gagauz Türkçesi - 

Türk lehçebilgisi araştırmalarında temel ölçütlerden biri şimdiki za-

man çekimidir. Bu çekim, tarihî lehçelerde genellikle geniş zaman eki ve 

tasvir fiilleriyle yapılmıştır. Batı Oğuzcasının Anadolu sahasında XVI. yüz-
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yıldan sonra yorı- tasvir fiilinden {–yor} eki geliştirilmiştir. Diğer taraftan 

Azerbaycan sahasında ise geniş zaman ekinin {–Ir} formu şimdiki zaman 

çekiminde kullanılmıştır. Günümüz Türkiye Türkçesi ağızları için tasnifler-

de temel ölçülerden biri olarak kullanılan şimdiki zaman çekimi Sivas böl-

gesi ağızları için de lehçebilgisi bakımından önemli ipuçları sunmaktadır. 

Bölgenin şimdiki zaman ekinin kullanımı bakımından görünümü şöyledir: 

Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar, Zara, Doğanşar, Divriği, Gü-

rün ilçelerinde {(ı)yı(r)} gibi geniş zaman kalıntıları şimdiki zaman eki 

olarak kullanılır. Geliyir (Yücel, 3303), bilmirim (Yücel, 3304), galıy, SYİA 

2/45, guruli “kuruluyor” SYİA 4/18, püşüriiyler “pişiriyorlar” SYİA 20/7, 

bahiy “bakıyor” SYİA 66/20, biçiysin “biçiyorsun” SYİA 55/16, bilemeyrim 

“bilemiyorum” SYİA 81/45, şimdi garılar deyre istiiyler SYİA 3/54, bayaa bir 

bayram yapııyduk SYİA 9/40, bu gaderini biliyırım SYİA 11a-3 (Tablo VI) 

Ses/Yapı Özelliği (Şimdiki Zaman Eki {-ır / -ar / -r}) 

Lehçeler Değişme Durumu Sivas Ağızları 

Türkiye Türkçesi - 

+  - Azerbaycan Türkçesi + 

Gagauz Türkçesi + 

 

Diğer taraftan İmranlı, Zara’nın doğusu, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, 

Gemerek, Sivas merkez, Yıldızeli bölgelerindeyse Anadolu sahasında ge-

lişen –yor ekinin fonetik değişkeleri {–(ı)yo(r)}, {–(ı)yu(r)} biçimleri kulla-

nılır (Yücel, 2004: 3302). yapıyor (Yücel, 3302), çekiyor SİYA 79/21, örülüyo 

SYİA 70/48, büşürüyon SYİA 39/25 (Tablo VII). 

Buna göre, Sivas, Batı Oğuzcasının Anadolu ağız sahası ile Azerbay-

can ağız sahasının kesiştiği noktada yer alır. Sivas ilinin doğusundaki 

ağızlarda şimdiki zaman Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi geniş za-

man formlu {-Ir}, {-Ar} batısında ise Anadolu’da gelişen {–yor}biçimlidir. 

Şimdiki zaman eki üzerinden bir tespit yapmak gerekirse Sivas bölgesi 

ağızları, Oğuzcanın iki büyük lehçesini temsil etmektedir.  

 

SONUÇ  

Sivas bölgesinde konuşulan ağızlar, 11. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra bölgeye yerleşen çeşitli Türk oymaklarına mensup toplulukların 

konuşma dilidir. Bu yönüyle bölge ağızları Oğuz Türkçesinin özelliklerini 

temsil eder. 

Sivas bölgesi ağızları, Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin 

“kesişme bölgesi ağızları”dır. Çünkü bu ağızlar, 15. yüzyıldan sonra ay-

rılmaya başlayan bu iki lehçenin ses ve yapı unsurlarını bir arada taşı-
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maktadır. Bunun en yaygın örneğini şimdiki zaman eklerinde görürüz. 

Erzincan bölgesine kadar yaygın ve kurallı şimdiki zaman eki {-Ir}, Si-

vas’ın doğu bölgesi ağızlarında da aynı şekilde görülür; batı bölgesi ağız-

larında ise Türkiye Türkçesindeki gibi {-yor/-yo} şeklindedir. Bu durum 

istek ekinin kullanımında da görülür. Bu ek birinci Sivas’ın bazı bölgele-

rinde işlevsel olarak kullanılırken bazı bölgelerinde de yerini eski emir 

ekine bırakmıştır (alam/alayım).  

Bu ağızlardaki eme “hala”, hala “teyze”, beyle “böyle” gibi Azerbay-

can Türkçesinde yaygın olarak görülen sözlüksel unsurlar da bu kesişme 

bölgesi ağzı olmasının başka belirtileridir.  

Sivas bölgesi ağızlarında, Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde rastlanan 

ses ve yapı birimleriyle de önemli ölçüde benzerlikler görülmektedir. Bu-

nun sebebi, 13. yüzyılda Anadolu’da kurulan Oğuz yazı diline kaynaklık 

eden ağızlardan birinin de Sivas bölgesindeki konuşma dili olmalıdır. 
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DERLEME SÖZLÜĞÜNE SADECE SİVAS VE 

İLÇELERİNDEN ALINMIŞ KELİMELER ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 
An Evaluation on Words Taken from Sivas and  

Districts 

H. İbrahim Delice 

 

ÖZET 

Bu bildiride Derleme Sözlüğüne sadece "-Sv." (Sivas) kısaltması ile giren 

kelimelerin listesinin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 1932-1934 yılları ile 1952-

1959 yıllarında yapılmış iki ayrı derleme faaliyeti ile oluşturulmuştur. İlk derle-

me sonrasında Altı ciltlik Söz Derleme Dergisi; ikinci derlemenin verilerinin bi-

rinci derleme verileri ile birleştirilmesiyle de Türkiye'de Halk Ağzından Derleme 

Sözlüğü ortaya çıkmıştır. 

Sözlükte "-Sv." kısaltmasıyla verilen kelime sayısı 10.208'dir. Sözlükteki 

Sivas ve yöresinden derlenmiş bu kelimeler, Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. 

Bilâl Yücel, Doç. Dr. Emin Eminoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya tarafından 

Sivas Sözlüğü olarak bir araya getirilmiş ve bu sözlük, Prof. Dr. Recep Toparlı ve 

Şefik Bilâl Çavuşoğlu tarafından da internet ortamına aranabilir bir yapıyla 

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Merkezi Web Sayfasına aktarılmış 

ve 9 Ekim 2013 günü kullanıma açılmıştır. Bu sözlükte yer alan Sivas'tan der-

lenmiş kelimelerin sayısı 8.505 olarak verilmektedir. 

Bu bildiride ise sadece Sivas ve yöresinden derlenmiş ve bir şekilde Sivas'ın 

'benzersiz kelime'leri denebilecek kelimeler, yine sözlükten hareketle ortaya kon-

maya çalışılacaktır. 

Bu nedenle, Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü taranacak ve sade-

ce maddebaşı kelime, kullanılış anlamı ve kullanıldığı yer bilgileri alınarak bir lis-

te oluşturulacaktır. 

Bir il için yapılan ağız çalışmalarının en temel amacı, o ile has kelimelerin 

‘ölü kelime’ durumuna düşmeden önce tespit edilmesini sağlamak ve o ilin ağız 

                                                           
 Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebi-

yatları Bölümü 
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özelliklerini tespit etmektir. Bu çalışmada, hem Sivas ilinden Derleme Sözlüğüne 

girmiş kelimelerin bir listesini oluşturarak kaydını tutmak hem de Sivas ağzı di-

yebileceğimiz söyleyişin özelliklerini ortaya koyacak çalışmalara kaynak olabilecek 

bir metin oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Derleme Sözlüğü, Sivas, -Sv. Sivas sözlüğü. 

 

SUMMARY 

An Evaluation on Words Taken from Sivas and Districts Abstract In this 

paper, it is intended to create a list of words taken part in The Collation Dictio-

nary with only "-Sv." (Sivas) abbreviation. 

In Turkey Collation Dictionary from Folk Dialect was created with two se-

parate garland activities activities between 1932-1934 and 1952-1959. After the 

first collation, the six-volume The Word Collation Journal appeared and The Col-

lation Dictionary from Folk Dialect In Turkey consisted with consolidation data 

of first and second collation. 

 In the dictionary, number of words given with "-Sv." abbreviation is 

10.208. These words compiled from Sivas and its region in the dictionary were 

conflated by Prof. Recep Toparlı, Prof. Bilâl Yücel, Assoc. Prof. Emin Eminoğlu 

and Asst. Prof. Doğan Kaya. This dictionary was transferred online to Cumhuri-

yet University Sivas Research Center Web Page by Prof. Dr. Recep Toparlı and 

Şefik Bilâl Çavuşoğlu and it was made available on October 9, 2013. The number 

of words compiled from Sivas in this dictionary is 8,505.  

 In this paper, the words compiled from only Sivas and its region and which 

can be called as 'unique words' of Sivas would be tried to be put forward from the 

dictionary again.  

Therefore, The Collation Dictionary from Folk Dialect In Turkey would be 

scanned and a list would be created based on information about lexical entry, me-

aning and region of use.  

The main aim of the dialect studies for a city is to identify words specific to a 

city before they become ‘dead words’ and to reveal dialect features of the city. In 

this work, it is aimed to keep a record by creating a list of words entered into the 

Collation Dictionary from Sivas and would be tried to create a text that can be 

used as a source for studies that will reveal the characteristics of Sivas dialect. 

Key Words: Collation Dictionary, Sivas, -Sv. Sivas dictionary. 

 

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, iki ayrı derleme faali-

yeti ile oluşturulmuştur. Birinci derleme, 1932-1934 yıllarında yapılmıştır. 

Bu derleme sonrasında 25.000 ile 30.000 arasında kelimeyi içeren Altı cilt-

lik Söz Derleme Dergisi ortaya çıkmıştır. İkinci derleme, 1952-1959 yılla-
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rında yapılmış ve birinci derlemeden birkaç kat daha verimli olmuştur. 

Her iki derlemenin birleştirilmesinden Türkiye'de Halk Ağzından Derle-

me Sözlüğü ortaya çıkmıştır (TDK, 1993: V). 

Birinci derlemede sadece Sivas ve çevresinden ne kadar kelime der-

lendiği noktasında bir bilgiye ulaşabilmek mümkün görünmemektedir; 

ancak, ikinci derleme faaliyetlerini yapan kişi ve derledikleri kelime sayı-

ları sözlükte gösterildiği için bir rakama ulaşılabilmektedir. Bu listedeki 

rakamların toplanmasından 16.792 sayısı elde edilebilmektedir. Ek cilt 

dahil olmaküzere XII cildin tamamında "-Sv." kısaltmasıyla verilen kelime 

sayısı ise 10.208'dir. Birinci derleme faaliyetlerinden elde edilen rakamı da 

hesaba kattığımızda bölge ve anlam itibariyle uyuşan epeyce bir fişin ay-

rılarak sözlüğe dahil edilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz; çünkü, ikinci 

derleme rakamı ile sözlükte yer alan rakam arasında bile 6584 kelimelik 

bir fark ortaya çıkmaktadır. 

Sözlükteki Sivas ve yöresinden derlenmiş kelimeler, Prof. Dr. Recep 

Toparlı, Prof. Dr. Bilâl Yücel, Doç. Dr. Emin Eminoğlu ve Yrd. Doç. Dr. 

Doğan Kaya tarafından Sivas Sözlüğü olarak bir araya getirilmiş ve bu söz-

lük Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Merkezi Web Sayfasında 

Prof. Dr. Recep Toparlı ve Şefik Bilâl Çavuşoğlu tarafından da internet or-

tamına aranabilir bir yapıyla aktarılmış ve 9 Ekim 2013 günü kullanıma 

açılmıştır. Bu sözlükte yer alan Sivas'tan derlenmiş kelimelerin sayısı 

8.505 olarak verilmektedir (sivassozluk.cumhuriyet.edu.tr). 

Bu bildiride ise sadece Sivas ve yöresinden derlenmiş ve bir şekilde 

Sivas'ın 'benzersiz kelime'leri denebilecek kelimeler, yine sözlükten hare-

ketle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, Türkiye'de Halk Ağzından 

Derleme Sözlüğü taranmış ve sadece maddebaşı kelime, kullanılış anlamı, 

yer yer örnek cümleler ve kullanıldığı yer bilgileri alınarak bir liste oluş-

turulmuştur. Bu listeye alınan kelime sayısı 1.669'dur. 

Bir il için yapılan ağız çalışmalarının en temel amacı, o ile has kelime-

lerin ‘ölü kelime’ durumuna düşmeden önce tespit edilmesini sağlamak 

ve o ilin ağız özelliklerini tespit etmektir. Bu çalışmada, hem Sivas ilinden 

Derleme Sözlüğüne girmiş kelimelerin bir listesini oluşturarak kaydını 

tutmak hem de Sivas ağzı diyebileceğimiz söyleyişin özelliklerini ortaya 

koyacak çalışmalara kaynak olabilecek bir metin ortaya çıkarılmaya çalışı-

lacaktır. 

Sadece Sivas ilinden derlenmiş bu kelimeler de kendi içinde Sivas 

merkezi ve ilçeleri esas alan başlıklarla gruplandırılmıştır. 

http://sivassozluk.cumhuriyet.edu.tr/
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1. Sivas Merkezi ve Yöresinden Derlenmiş Kelimeler 

Sivas merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerden sözlüğe 268 ‘benzer-

siz kelime' girmiştir. Bu listede, merkez ilçenin dışında Bulak ve Tutmaç 

köyleri ile Türkmen göçmenleri isimleri dikkat çekmektedir. Bu kelimeler 

şunlardır: 

açma: Sabahtan öğleye kadar devam 

eden kadın hamamı: Hamama gide-

ceksen açmadan şaşma. *Sivas 

ağız tutmak: Sır saklamak. *Sivas 

ahan: Bir şeyi hatırlamak istendiği za-

man söylenir: Ahan, adın ne idi ki? 

*Sivas, Tutmaç 

akma: Bir çeşit kumaş. *Sivas 

akyüzlü: Temiz, namuslu, doğru adam. 

*Sivas 

alıkalmak: Geri kalmak. Döğmediği kapı, 

alıkalmadığı iş yok. *Sivas 

andırak: Anıt. *Sivas 

apış kapış etmek: Kapışmak, yağma 

etmek. *Sivas 

arukun: Tepelik. *Sivas 

asalak: Kasapların iyi ete karıştırdıkları 

kötü parçalar. *Sivas 

avantı: Boş yere, aldatarak gönderiş: Be-

ni avantıya salmış, bu defa karşılaşırsam 

ona avantıyı gösteririm. *Sivas 

avkın: Su deposu. *Sivas 

azulanmak: Kızmak, öfkelenmek. *Sivas 

babacanı: Koltuk akşamı verilen ziyafet. 

*Sivas 

baca pilavu: Baharın ilk günlerinde ya-

pılan gezinti. *Sivas 

bacıyolu: Söz kesiminde amca ve dayı-

ya verilen hediyeler. *Sivas 

baduçlamak: Fasulye, nohut, mercimek 

gibi bitkileri toplamak, devşirmek. 

*Sivas 

bağaz: Değirmenin üst taşında tane dö-

külen delik. *Sivas 

basırmak: Ekmek pişerken tandırın iyi, 

sürekli ve düzenli yanmasını sağla-

mak *Sivas 

beğermek: Bağırmak. *Sivas 

beldirgöz: Tavşan. *Sivas ve köyleri 

bellilik: Mezartaşı: Allah oğlan o elin-

deki deynek başına bellilik olsun. 

*Sivas 

betire: Bir göz hastalığı. *Sivas 

bezik, bezük: Pembe. *Sivas 

bilezik yapma: Harmana gelen sapı dö-

şek etrafında bilezik biçiminde yığ-

ma. *Sivas 

birbaşlı: Taahhütlü mektup. *Sivas 

bulağan: Bulanık. *Sivas 

busunç: Sığınma. *Sivas, Türkistan 

göçmenleri 

bükre: Çıkrık iğine takılan kemik. 

*Sivas 

büyelek: Kene. *Sivas 

cadal: Züğürt. *Sivas 

camgur, cangur: Şalgam. *Sivas 

can görme: Dügün gecesi belirli kimse-

lere verilen ziyafet. *Sivas 

carılık: Açıkgözlülük. *Sivas, Kurtlapa, 

köyü 

cevran kurmak: Ortalığı alt üst etmek: 

Evin içini cevran kuruyor. *Sivas 

cıdırık: Pürüzlü. *Sivas 

cığışlamak: Vazgeçmek, caymak. *Sivas 

cımhırt: Malını yemeyen, cimri. *Sivas 

cıvazlık: Hile. *Sivas 

cici: l. Bitkilere zarar veren bir böcek. 2. 

Suda yan yan yüzen bir böcek. 

*Sivas *Gürün 
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çalı yemişi: İğde. *Sivas 

çapula: Başörtüsü. *Sivas 

çartan: Uçurumun dibi. *Sivas 

çaylak: Sözünde durmayan (kimse). 

*Sivas 

çendir: Zayıf bayan, *Sivas 

çerçive: Çıtalı uçurtma. *Sivas 

çiçek: Frengi. *Sivas 

çilermek: Bülbül sürekli ötmek. *Sivas 

çirşef: Pis su. *Sivas 

çitile tırmık çekmek: Kavgacı bir ada-

mın işine karışarak işini bozmak. 

*Sivas 

çoban elması: Ufak boylu ağacın, mısır 

büyüklüğündeki kırmızı meyvesi. 

*Sivas 

çortun: Yüksekten düşen su, çağlayan. 

*Sivas 

çotur: Taş oluk. *Sivas 

çödü: Beceriksiz. *Sivas 

çörten: Küçük çocuk. *Sivas 

çörüş: Kurumağa yüz tutmuş, pörsü-

müş yaş meyve. *Sivas 

çürmük: Çürümeğe yüz tutmuş. *Sivas 

dahil: Vezne. *Sivas 

dalamuk: Boyu bosu düzgün. *Sivas 

dalınmak: l. Telaşa düşürmek. 2. Çare 

aramak. *Sivas 

damcıtmak: Hissettirmek. *Sivas 

dastiliğin başı: Üstünde bir şey durdu-

ralamayan eğri büğrü, daracık ve 

yüksek yer. *Sivas 

denlük: Ev idaresi. *Sivas 

derpe: Dizlik, don. *Sivas 

dımışık: Güzel, uygun: Dımışık ayak-

kabı. *Sivas 

dırdıvrak: Uygun, tıpatıp: Ayakkabı 

ayağıma dırdıvrak oldu. *Sivas 

dısdıvrak: Hafif, hafiflik. *Sivas 

dıvrak yürüyüş: Derli toplu, düzgün 

yürüyüş. *Sivas 

dihlemek: Dikilen ağacı yerine iyice 

oturtmak: Ağacı dible sonra sallanır. 

*Sivas 

diş gargusu: Kürdan. *Sivas 

dobak: Kesik: Dobak minare yıkıldı. 

*Sivas 

doğ: Aşık kemiğinin ensiz olan yüzle-

rinden şişkince olanı. *Sivas 

donaç: Hayvanların soğuk alması. 

*Sivas 

doydüğün: Çok para harcanarak yapı-

lan düğün: Oğluna doydüğün yaptı. 

*Sivas 

döleke: Büyük maşrapa. *Sivas 

döşeme: Yama. *Sivas 

dutargah: Saralı, sarası olan. *Sivas, 

Serpincik 

düğ: Sulu kar. *Sivas 

ece: Güzel kadın. *Sivas 

eğnik: Kırmızı renkli bazı ot köklerini iç 

yağıyle karıştırarak yapılan bir çeşit 

yemek. *Sivas 

emeç: Bağ ve bahçenin ekilmesinde kar-

şılıklı yardım, imece. *Sivas 

emiceklik: Cesaret. *Sivas 

emzikleme: Bulutların, yağmur yağa-

cak biçimde olması. *Sivas 

en: Çatı. *Sivas 

engel: Rakip. *Sivas, Yusufeli 

enges: Avadanlık. *Sivas 

erveç: Fırında ekmeği çevirmek için kul-

lanılan ağaç. *Sivas 

eserük: Herhangi bir hastalıktan kalan 

iz. *Sivas 

esiş esmek: Rüzgar çok şiddetle esmek. 

*Sivas 

eze: Çok pişmiş. *Sivas 

farş: Çok, pek. *Sivas 

fırlaşmak: Kimse işitmeyecek kadar 

sessiz konuşmak. *Sivas 
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finik: İçinden yer yer çürümüş, boşal-

mış ağaç. *Sivas 

fişek: Kağıttan yapılan huni. *Sivas 

fongurdamak: Şiddetli kaynamak. 

*Sivas 

fonlamak: Kulak çınlamak. *Sivas 

gakkuluk: Göze hor görünen, küçüm-

senen (şey için). *Sivas 

gamalak: Tembel, uyuşuk. *Sivas 

gart: Kaba (kimse). *Sivas 

gaynaşmak: Kalabalık yaparak ele aya-

ğa dolaşmak: Çocuklar gaynaşma-

yın, işimize mani oluyorsunuz. 

*Sivas, Tutmaç 

gazak: Bel kemeri. *Sivas 

geçgel: Yaşlı. *Sivas 

gediklemek: Hafif kaynatmak. *Sivas 

gelgeç: İlkel su döşemi. *Sivas 

gen olmak: İç açıcı, ferah olmak. *Sivas 

gıcık etmek: Nispet vermek: Sana gıcık 

ediyor. *Sivas 

gıçgırmak: Hiddetle birinin üstüne yü-

rümek. *Sivas 

gılağ: Ateşin çok alevli olması. *Sivas 

gımçınmak: Bir şeyi çok istemek. *Sivas 

golluk: Dört köşe uzun tahta. *Sivas 

golluk: Polis karakolu. *Sivas 

göğdünoğlu yağmuru: Hafif ve ıslatıcı 

yağan yağmur. *Sivas 

gömbül: Bulgurla yapılmış işkembe 

dolması. *Sivas 

gövem: Sonbaharda yetişen bir çeşit si-

yah üzüm. *Sivas 

gül: Köşe: Dört güllü ayna. *Sivas 

gümen: Doğumun yaklaştığı gebelik 

durumu. *Sivas 

hab etmek: Bir sıvıyı kaptan kaba bo-

şaltmak. *Sivas 

hamını tutmak: Köpeği başkasının üze-

rine salmak. *Sivas 

hanayı hanay: Bir çeşit oyun, horan. 

*Sivas 

hasıda: Un, yağ ve şekerden yapılan bir 

çeşit tatlı. *Sivas, Tutmaç 

hasmıhan: Dağlarda yetişen fındıktan 

küçük, kırmızı meyvesi olan bir çeşit 

ağaç. *Sivas 

helekeci: l. Komisyoncu, simsar. 2. Vur-

guncu. *Sivas 

hılızlamak: Nefes alırken ses çıkarmak, 

hırıldamak. *Sivas, Ayancık 

hırhışır olmak: Kırık dökük, param 

parça olınak: Bu odanın camlan hır-

hışır olmuş. *Sivas, Tutmaç 

hışırık: Bulgur büyüklüğünde yağan 

sert kar. *Sivas 

hirtlek: Gerdanlık. *Sivas 

hohuç: Çekingen (kimse). *Sivas 

holever: İki çoban arasında karşılıklı 

olarak ya da bir çoban tarafından 

neşe yaratmak için söylenen bir çeşit 

mani. *Sivas, Tutmaç 

holoz: Mor, beyaz ve sarı çiçek açan, bir 

metre boyunda ağaç. *Sivas 

homaça: Büyük kemik. *Sivas 

hopallanmak: İnsan, hayvan ya da bitki 

gelişmek, büyümek. *Sivas 

hozalmak: Kendini herkesten üstün 

görmek, kibirlenmek. *Sivas 

hökürmek: Söylev vermek: Particiler 

meydanlarda hökürmesini çok se-

verler. *Sivas 

höllük: Tuzluk. *Sivas 

höpkürmek: Bağırarak birinin üzerine 

yürümek. *Sivas 

höüldemek: l. Akmak. 2. Saldırmak. 

*Sivas 

höültü: l. Su akıntısı. 2. İnsan toplulu-

ğunun akar gibi gelmesi. *Sivas 

huşirik: Çok dolu. *Sivas, Tutmaç 

ılemek: Yollamak. *Sivas 

ılgıdır kesilmek: Zayıflamak. *Sivas 
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ınemük: Keçi yavrusu. *Sivas 

ıpıl ıpıl: Gümüş gerdanlık. *Sivas 

ırtişmek: Sızlamak. *Sivas 

ıssılamak: Sıkışmak, daralmak (aptes 

bozmak için). *Sivas 

içeri olmak: Gerdeğe girmek. *Sivas 

içigen olmak: Sabırsız olmak. *Sivas 

ilençe: Büyük bakır tepsi ya da leğen. 

*Sivas ve çevresi 

imize: Baba. *Sivas ve çevresi 

isirik: Kayın ağacı. *Sivas 

kaç: Ok. *Sivas 

kagumak: Kızmak, sinirlenmek. *Sivas 

kalın götürmek: Evlenecek erkek tara-

fından kız tarafına pazar günü ar-

mağan götürmek. *Sivas 

karaaş: Karamuk meyvesi ezilerek şe-

kerle yapılan pelte. *Sivas 

karakütük: Aile büyüğü. *Sivas 

karıkmak: Yer etmek, süreğenleşmek. 

*Sivas 

karlanguç: Karda gezmek için kullanı-

lan bir araç. *Sivas 

karut: Ot, çimen. *Sivas 

kaşkam: Susuz, sert toprak. *Sivas 

kavlık: Hayvan kursağı. *Sivas 

kayacak: Tencere. *Sivas 

keçkere: Testere. *Sivas 

keküç: Dudak. *Sivas 

kel buğday: Bir cins buğday. *Sivas 

kelleye davranmak: Başakları olgun-

laşmak. *Sivas 

kesicilik yapmak: Çekiştirmek, yermek. 

*Sivas 

kesicilik: Yericilik, kötüleyicilik. *Sivas 

kıhlamak: Büyük aptes etmek, pisle-

mek. *Sivas 

kına tası: Gelin ve güveye kına yakmak 

için kullanılan tas. *Sivas 

kınnık: Yaşam için gereken şeyler: Kın-

nıksız kalmış. *Sivas 

kiçi kiçi: Keçi çağırma ünlemi. *Sivas 

kilt: Yön, yan. *Sivas 

kizir: Kökü ve yaprağı yenilen küçük 

bir ot. *Sivas 

koç etmek: Bağlam yapmak. *Sivas, 

Korkut 

kösemen: Yol gösteren, kılavuz. *Sivas, 

Eskigümüş 

köstege: Çoban. *Sivas 

kuşekmeği: Bodur bir çeşit ağacın kır-

mızı, küçük meyvesi. *Sivas 

küğ: Bağ ve bahçe kulübesi. *Sivas ve 

köyleri 

küpül: İri karınlı (kimse). *Sivas 

lığlamak: l. Yorularak yere oturmak, 

çökmek. 2. Hastalık nedeniyle ken-

dinden geçmek, dalmak. *Sivas 

loj: Loş. *Sivas 

mar mar: Bağıra bağıra (ağlamak için). 

*Sivas 

mardımalak: Ebegümeci. *Sivas 

matavar: Kapı çerçevesi. *Sivas 

mazulamak: Bağırarak ağlamak. *Sivas 

memecingıliği: Yağsız, şekersiz, susam-

sız çocuklar için yapılan gevrek, bir 

çeşit simit. *Sivas 

menletmek: Yavaşlatmak. *Sivas 

merillemek: Yerinden kalkamaz duru-

ma gelmek, cıvımak: İçti içti nihayet 

merilledi kaldı. *Sivas 

oğart: Kumaşın dış yüzü. *Sivas 

oranlamasına: Kabaca, çirkince, uygun-

suzca (yapılan işler için). *Sivas 

ovih ovih: At çağırma ünlemi. *Sivas ve 

çevresi 

öcbeleşmek: İnatlaşmak. *Sivas, Çallı 

öceşli: Ladesli. *Sivas 

öğek: Sürek avında pusuda bekleyen 

öncü. *Sivas, Karacahisar 
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ökteli söz: Yerinde söylenen söz. *Sivas 

örç etmek: Bahse girişmek, bahse tu-

tuşmak. *Sivas ve ilçeleri 

öriye: Dişi tay. *Sivas 

öyek: Yan taraf. *Sivas 

özgemek: Değişmek: Beni görünce yüzü 

özger. *Sivas 

özlemek: Ezip karıştırmak. *Sivas 

özük: Küçük çömlek. *Sivas ve çevresi 

papuççitir: Bir halk oyunu. *Sivas 

pazarlık kesme: Düğünden birkaç gün 

önce oğlan evinin kıza yaptıracağı 

giysileri almak için kız ve oğlan aile-

lerinin birlikte şehre inmeleri. *Sivas 

ve köyleri 

penes: Kadınların alna taktıkları altın 

paralardan oluşan takı. *Sivas 

perese: Son derece. *Sivas 

peşkir sallama: Erkeğin en yakın akraba 

ve komşularının katıldığı nişan tö-

reni. *Sivas 

pi: Su birikintisi. *Sivas 

pita: Avcıların saklandığı yer. *Sivas 

pocutmak: Bir kimseyi herhangi bir 

şeyden soğutmak, vazgeçirmek. 

*Sivas 

pöçi pöçi: Manda çağırma ünlemi. 

*Sivas ve çevresi 

püsküllü: Ayaz. *Sivas 

sabanverme: Tarlayı üçüncü kez sürme. 

*Sivas 

sağ: Atıldığında aşığın çukur yanı alta, 

düz yanı üste gelmesi için tutma bi-

çimi. *Sivas 

sanamak: Alay etmek. *Sivas 

sancımak: Sokmak, takmak: Eteklerini 

beline sancıdı. *Sivas 

sanğ: Buz. *Sivas 

sarıbursa: Siyah kılçıklı, dolgun taneli 

buğday. *Sivas 

sayılgan: Kendini saydıran. *Sivas 

sazına yelmek: Canı istediği gibi dav-

ranmak. *Sivas 

segiş: İki yaşında semirmiş keçi. *Sivas 

sıcancık: Kirli giysi yıkandığı için evde 

çok sıçan olacağına inanılan 13 Ma-

yıs günü. *Sivas 

sogu: Küçük buğday döveceği. *Sivas 

soruk: Soru. *Sivas 

söngün: Sessiz. *Sivas 

söngüt taşı: Sünger gibi delikli taş. 

*Sivas 

suharıç: Yemeklere konan soğan, yağ, 

kıyma ve salça karışımı. *Sivas 

südük torbası: Sidik torbası. *Sivas 

sürün: Bir çeşit hamur yemeği. *Sivas 

şapalah, şapalak: Saygısız. *Sivas 

şaşalamak: Gözü uzağı görememek. 

*Sivas 

şavurlamak: Araştırmak, öğrenmeye ça-

lışmak. *Sivas 

şebit: İçinde yün ya da pamuk bulunan 

ince minder. *Sivas 

şer: Söz. *Sivas 

şıpşıp: Keten ayakkabı. *Sivas 

şoruh: Tükürük. *Sivas, Çallı 

tahan: Düzen: Bu adamın tahanı yolun-

dadır. *Sivas 

tak: Yay. *Sivas 

tandırlık: Irmakların çevrinti yeri. 

*Sivas 

tanlanmak: Yüreklenmek, cesaretlen-

mek. *Sivas, Göçmenler 

tanmak: Beğenmek. *Sivas, Göçmenler 

tarık: Gerek, gerekli. *Sivas 

tavur: Çalım. *Sivas 

telçe: Bir çeşit ot. *Sivas 

telermek: Nemlenmek, ıslanmak. *Sivas 

teri: Giysi. *Sivas 

tetil: Yufka ekmeği. *Sivas 
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tirit: Her şeye burnunu sokan (kimse). 

*Sivas 

tolhamak: Ayran yapmak. *Sivas, Ha-

vuz 

tonka: Pusu, tuzak. *Sivas 

torhul: Olmadan sararmış hıyar. *Sivas 

tumutmak: Saklanmak. *Sivas 

turha: Ekşi. *Sivas 

tutetmek: Alıkoymak. *Sivas 

tutma: Konukların götürüldüğü düğün 

hamamı. *Sivas 

tüfez: Yapraklı dal yığınları: Tüfezden 

biraz ağaç getirdim. *Sivas, Bulak 

tülemek: Bir şeyi sona erdirmek. *Sivas 

tütetmek: Bir süre için bir şeyi tutmak, 

alıkoymak. *Sivas 

ulahlamak: Eklemek, uzatmak. *Sivas 

unluk: Yer katındaki oda. *Sivas 

uyuğ: Suyun durgun duruınu. *Sivas 

vart: Çıban. *Sivas 

vez: Salkım biçiminde, zeytin büyüklü-

ğünde, buruk ve tatlı, kara renkli bir 

yemiş. *Sivas 

vidvid: Atmaca. *Sivas 

yaf yaf: Durmadan. *Sivas 

yanalanmak: Yön değiştirmek. *Sivas 

çevresi 

yaska: Çakı. *Sivas 

yavşatmak: Yerinden oynatmak. *Sivas 

yelyum: Yorgan. *Sivas ve çevresi 

yosmuk: Mercimek. *Sivas 

 

 

2. Divriği İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Divriği'nin merkezi ve köylerinden sözlüğe 299 ‘benzersiz’ kelime 

girmiştir. Divriği merkez ilçesinin dışında Çamaova, Diktaş, Eşke, Kesme, 

Mursal, Örencik, Palha, Savrun, Sincan, Şahin, Timsi, Tuğut, Vazıldan 

köylerinin ismi geçmektedir. Bu isimlerden çok ilgi çekici ve araştırılmaya 

ihtiyaç duyan kelime Palha’dan girmiş gibi görünmektedir. Bu kelimeler 

şunlardır: 

ablah: Budaksız, düzgün ağaç. *Divriği 

acı tere: Maydanoz cinsinden bir ot. 

*Divriği 

acuh: l. Yenge 2. Hala 3. Teyze. *Divriği 

ağca bey: 1. Teni beyaz adam 2. Kansız, 

renksiz adam. *Divriği, Palha 

ağcaca: Baharda tarlalarda biten ve ye-

meği yapılan bir ot. *Divriği, Savrun 

ahlıh: Aklık, pudra, allık. *Divriği 

alaluvuç: Kertenkele. *Divriği, Mursal 

alımını almah: Fazlasiyle tatmin olmak, 

ağzına kadar dolmak. *Divriği 

altunlu ah: Kenarına altın dizilmiş örtü, 

tülbent. *Divriği 

annık: Alın fazla çıkıntılı insan: Bu 

adam annık oldugu için gayet çirkin 

görünüyor. *Divriği, Palha 

apkın: Akılsız, serseri, delidolu. 

*Divriği, Vazıldan 

aragogik: Tarlalarda biten ve kestaneye 

benziyen bir ot kökü. *Divriği, Kes-

me 

argaçlık: 1. Dokuma tezgahlarında me-

kikteki ip. 2. Kıl veya yün dokuma 

parçası, çuval parçası. *Divriği, 

Mursal 

armu: Damın kıyılarına dizilen taş sıra-

sı. *Divriği 
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ayşe abat: En az 5 metre uzağa dikilen 

parayı cevizle vurma oyunu. 

*Divriği, Kesme 

berlemek: Davarı sagdırmak için sıraya 

koymak. *Divriği, Palha 

bezden dam: Cadır. *Divriği 

boynuk: Boynu kısa. *Divriği, Vazıldan 

bülür: Kaval. *Divriği 

canaz: Sinirli. *Divriği, Sincan 

cer: Ağacın meyveli dalı, salkım. 

*Divriği 

cercar: 1. Sıvı pekmez. 2. Bulamaç. 

*Divriği 

cıdırlanmah: Gücenmek, darılmak. 

*Divriği 

cılh: Çılk. *Divriği ve köyleri 

cırddey: Yaramaz: Bu kız ne cırdeymiş, 

hiç durmuyor. *Divriği, Palha 

cırlamak: İşemek: Bebek kundağına cır-

lamış. *Divriği, Palha 

cıslı: Hastalıklı. *Divriği 

cis: Yara. *Divriği, Vazıldan 

civelek: Toy. *Divriği 

cort sözlü: Acı sözlü. *Divriği 

cüncül: Meyvelerin çok olduğu dal. 

*Divriği, Vazıldan 

çagabogan: Gecekşu. *Divriği 

çalağap: Şöyle böyle, yarım yamalak an-

lamında kullanılır. *Divriği 

çalı çeper: Çalıdan yapılmış çit. 

*Divriği, Savrun 

çandır baba: Çocukların yağmur yağ-

ması için yaptıkları tören ve bu tö-

rende taşıdıkları kukla adam. 

*Divriği 

çefdeli: Şeftali. *Divriği 

çekecayah: Bir çeşit ayakkabı kalıbı. 

*Divriği 

çeşdelmek: Kendini beğenmek, gurur-

lanmak. *Divriği 

çevirgen: Damızlık eşeğini dişi eşeğe 

çekerek para alan adam. *Divriği 

çevürmek: Bahçenin etrafını dikenli 

agaçlarla çevirmek. *Divriği, Palha 

çirkemek: Tiksinmek. *Divriği, Mursal 

çirtik: Kuş üzümü. *Divriği 

çivlik: Ucu yontularak sivriltilmiş ağaç 

çubuk. *Divriği, Palha 

çoban ekmeği: Dağlarda yetişen, ek-

şimsi, katmerli içi çok sulu bir bitki. 

*Divriği ve köyleri 

çot gelme: Çift gelme. Beş taş oyununda 

çok kullanılan bir söz. *Divriği, Dik-

taş, Ovacık 

çöttük: Bir çeşit çocuk oyunu. *Divriği, 

Çamova 

dalloğ: Üç taş oyunu. *Divriği, Çamova 

darıkmak: Ekşimek, bozulmak: Süt da-

rıktı. *Divriği 

davarın yüzü: 24 Şubatta çoban ve deli-

kanlıların evleri dolaşıp topladıkları 

bulgur, yağ, tuz: Bugün davarın yü-

zü. *Divriği 

délbağı: Öküz, inek gibi hayvanların 

boynuna geçirilen ağaçtan yapılmış 

halkaya, hamuta bağlanan ip. 

*Divriği, Diktaş 

dembelköcek: Birden (düşme hakkın-

da). *Divriği, Vazıldan 

desi: Boynu kısa adam. *Divriği, Vazıl-

dan 

dıngıç: Poğaçanın üzerine yapılan şekil-

ler. *Divriği, Savrun 

dırabız: Oda tabanında kalın direklerin 

arasına konulmak için özel olarak 

yapılmış tahta. *Divriği, Eşke 

dırı: Gül fidanına benzeyen dikenli bir 

çalı. *Divriği, Eşke 

dırı: Kötü kalpli insan. *Divriği, Vazıl-

dan 

digasken: Loğusa. *Divriği 

dikili: Eğilmemiş. *Divriği, Vazıldan 
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dimit: Kötü. *Divriği, Vazıldan 

dişcek: Koyun, keçi vb. hayvanların ye-

ni doğmuş dişi yavruları. *Divriği, 

Savrun 

düllü: Değnek. *Divriği 

edee: Ebe. *Divriği, Şahin 

eğdirmek: Acele etmek. *Divriği, Ça-

mova 

eğlikçi: Beşik sallayan. *Divriği 

ehvan: Pişkin olmayan, yavan. *Divriği 

elekçi yükü: Göç anında önden gönde-

rilen eşya. *Divriği, Vazıldan 

eloç: Alıç. *Divriği, Kesme 

emicek: Meme emme zamanı geçtiği 

halde, emmeye devam eden kuzu ve 

oğalakların ağzına takılan ince ağaç-

tan yapılnuş burunsalık. *Divriği ve 

köyleri 

encek: Merdiven. *Divriği 

esemeli: Deli. *Divriği, Çamova 

eşir: Deri tulum. *Divriği, Örencik 

*Kangal 

evrim çevrim: Kıvrım kıvrım. *Divriği, 

Vazıldan 

fılıka: Fiskos, gizli konuşmayı anlatır. 

*Divriği, Kesme 

fısınlamak: Fısıldamak, sessiz konuş-

mak. *Divriği, Kesme 

fıskamak: Suyu tulumbadan fışkırtmak. 

*Divriği, Kesme 

fıtır etmek: Meraklanmak. *Divriği, 

Kesme 

fiğin: Sopa. *Divriği, Vazıldan 

fikke: Bayram ya da düğünlerde büyük 

kazanlarda pilav pişiren (kimse). 

*Divriği, Palha 

fingere: İğ, kirman. *Divriği, Vazıldan 

finik finik: Çocukların tıpış tıpış yürü-

mesini anlatır. *Divriği, Kesme 

fossuk: Şişman, iri kalçalı kadın. 

*Divriği, Palha 

gabarama: Köy kadınlarının feslerinin 

üzerine işlenmiş boncuklu kısım. 

*Divriği 

gaggoç: Tarlada yetişen, 300 - 500 tanesi 

bir arada olan bir ot kökü: Çocuklar 

gaggoç eşmeye gittiler. *Divriği, 

Kesme 

gahınç: Şuçun yüze vurulması. *Divriği 

galak: Zayıf, bitkin davar (için). 

*Divriği, Kesme 

galt: İnce dokunmuş nakışlı kilim. 

*Divriği, Çamova 

gangıldah: Tahterevalli. *Divriği, Palha 

garagada: Uğursuz (kimse). *Divriği, 

Palha 

garayonca: Yabani yonca. *Divriği 

gargınlık: Kamışlık, sazlık: Derenin et-

rafı gargınlık. *Divriği, Kesme 

garranguç: Göz hastalıklarını tedavi 

eden gezici (kimse): Köye garran-

guçlar gelmiş, çocuğun gözüne bak-

tırın. *Divriği, Çamova 

gazik: Çocuklarda yeni çıkmaya başla-

yan dişlerin durumu: Çocuğun diş-

leri gazik. *Divriği, Kesme 

ged: Hayvanların kulaklarını yararak 

yapılan işaret. *Divriği, Palha 

gemrik: Zayıf, çukurlaşmış (yüz için). 

*Divriği, Eşke 

gerde: Perşembe. *Divriği 

gergeç olmak: Dertop olmak: Gergeç 

olasın. *Divriği, Diktaş, Sincan 

geyes damı: Çamaşır yıkanan ve banyo 

yapılan yer. *Divriği, Palha 

gıdırık: Yuvarlak küre biçiminde olan 

şey. *Divriği, Palha 

gıjdik: İki, üç yaşındaki tosun. *Divriği, 

Çamova 

gılgır: Mısır. *Divriği, Diktaş, Sincan 

gılık: Tane. *Divriği, Palha 

gıranmak: Değirmen taşını dişemek, 

düzeltmek. *Divriği, Çamova 
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gırca: Kulakları çilli, damgalı keçi. 

*Divriği, Diktaş, Musmana 

gırcot: Kabuğundan zor ayıklanan ce-

viz: Cevizlerin hiç iyi çıkmıyor gır-

cot. *Divriği, Kesme 

gırdik: İğin ucundaki eğri tel, çengel: 

İğin gırdiği kırılmış. *Divriği, Kesme 

gırım: Havlu. *Divriği, Kesme 

gırmit: Bir çeşit meyve. *Divriği, Vazııl-

dan 

gırni: Kene. *Divriği 

gircik: Küçük ağaç parçaları. *Divriği, 

Vazıldan 

girenmek: Çok fazla yüklenmek. 

*Divriği, Çamova 

goccişlemek: Hayvanlar tos vurmak. 

*Divriği 

gocik: Un ve yumurtadan yapılmış çö-

rek. *Divriği 

gogot: Koyu kırmızı toprak. *Divriği, 

Kesme 

goncuk: Yonca. *Divriği, Kesme 

gooluk: Tarlada biten meyvesi yeşil in-

cire benzer bir ot. *Divriği, Kesme 

gor: Kadınların alınlarına taktıkları bir 

düzine altın. *Divriği, Çamova 

goşlamak: Toslamak. *Divriği 

gozgoçu: İlkbaharda topraktan çıkarıla-

rak yenen bir çeşit yer elması. 

*Divriği, Eşke 

göğa: Değirmenlerde öğütülen buğda-

yın döküldüğü tahtadan yapılmış 

kap. *Divriği, Palha 

göğan: Boş kovan. *Divriği, Palha 

göğe: Tavuk, horoz ve kuşların başla-

rında bulunan yuvarlak tüy yığını. 

*Divriği 

gövürme: Giyinme. *Divriği 

gözaçan: İri gözlü, patlak gözlü (kimse). 

*Divriği, Palha 

gurembez: Çok kurnaz. *Divriği, Ça-

mova 

güdü: Küçük ev köpeklerini severken 

söylenen sözcük. *Divriği, Eşke 

güğündürmek: Bir şeyi hafifçe yakmak, 

sarartmak. *Divriği, Eşke 

gülgülü: Gelincik. *Divriği, Eşke, Vazıl-

dan 

güllü: Güzel. *Divriği, Eşke 

gümgürük: Kulağı olmayan. *Divriği, 

Çamova 

hampoş: Sıva yapılmadan önce duvarın 

çukurlarını doldurmakta kullanılan 

çamur. *Divriği 

handek: Su yolu, hendek. *Divriği, Ço-

ma 

harmut: Keçiboynuzu. *Divriği, Eşke 

hasıl etmek: Toprağı iyi işlemek. 

*Divriği, Eşke 

havşa: Hayvanların yattığı çevresi taş ya 

da dallarla örtülü yer. *Divriği, Eşke 

havuç: Hayvanlarda bulunan kurt. 

*Divriği, Palha 

havuç: Pişmiş buğday ya da bulgur. 

*Divriği, Palha, Vazıldan 

havuz etmek: Fare buğdayı yiyerek toz 

haline getirmek: Sıçan buğday bı-

rakmamış hepsini havuz etmiş. 

*Divriği, Çamova 

haysana: Biley taşı. *Divriği, Eşke 

heççik: Beştaş oyunu: Kızlar heççiğe 

oturdu daha kalkarlar mı? *Divriği, 

Kesme 

hellenmek: Hız almak: Hellen bakalım 

sen mi çok atlayacaksın ben mi? 

*Divriği, Çamova 

herlemek: Hız almak. *Divriği, Vazıl-

dan 

hernik etmek: Yağmur toprağın derin-

liğine kadar işlemek: İyi yağmur 

yağdı ama hernik etti mi acaba. 

*Divriği, Çamova 
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hıç: Topraktan çiçek çıkarmakta kullanı-

lan sopanın ucundaki sivri demir. 

*Divriği, Kesme, Çamova 

hızark: Yonga. *Divriği, Vazıldan 

hiç: Bacak kemiği. *Divriği, Eşke 

holeklenmek: Su göllenmek. *Divriği, 

Çamova 

holluk: Bostanları beklemek için yapı-

lan çardak. *Divriği, Palha 

horletmek: İçmek. *Divriği, Vazıldan 

hot hot etmek: Gönlü yatmak, razı ol-

mak. *Divriği, Çamova 

hota: Başıboş gezen hayvan. *Divriği, 

Palha 

hoyek: Oyuk, çukur. *Divriği, Mursal 

hürülük: Uzun kafalı (kimse). *Divriği, 

Palha 

ıfıt cıfıt: Kötü (kimse için). *Divriği, Va-

zıldan 

ışkırık: Bir çeşit öksürük. *Divriği, Va-

zıldan 

iğez: Bataklık yerlerde, su kenarlarında, 

ekin tarlalarında bulunan sinek gibi 

küçük böcek. *Divriği, Çamova 

ikilik: Bir çeşit aşık oyunu. *Divriği, 

Vazıldan 

imammeselek: Kırlarda yetişen, havuca 

benzer bir çeşit bitki. *Divriği, Ça-

mova 

İstanbul üzümü: Böğürtlen. *Divriği, 

Kesme 

iyim iyimek: Çul, çuval gibi ipten yapı-

lan şeyleri dokumak için ipleri gere-

rek hazırlamak. *Divriği, Palha 

kaa: Şaşma bildirir ünlem: Kaa kız! Öyle 

bir sel geldi, öyle bir sel geldi ki. 

*Divriği, Palha 

kakaç: Kekeme, dili tutuk adam. 

*Divriği 

kameşmek: Kamaşmak, uyuşmak. 

*Divriği, Palha 

kankırana çevirmek: Yara su alıp şiş-

mek. *Divriği, Vazıldan 

kara hasbenlek: Zorla. *Divriği, Vazıl-

dan 

karaçav: İp. *Divriği, Vazıldan 

karamlık: Ağaç çileği. *Divriği, Vazıl-

dan 

karayanık: Ağaçlarda ve sebzelerde çok 

sıcaktan olan bozukluk, yanık, kara-

lık: Bu yıl bizim patatesler karayanık 

oldu. *Divriği, Vazıldan 

karık katık: Ayran. *Divriği, Vazıldan 

karsal: Davarların boynuna takılan ba-

kır çıngırak. *Divriği, Palha 

kartmak: Yetişkin, olgun. *Divriği, Va-

zıldan 

kaynaştırmak: Kaşındırmak. *Divriği, 

Vazıldan 

kayran: Arkalayan, tutan. *Divriği, Va-

zıldan 

kazan: Bir çocuk oyunu. *Divriği, Kes-

me 

kebe: Çocuğu yaşamayan kadın. 

*Divriği 

keçemçik: Taş aralarında biten ve yenen 

bir cins ot. *Divriği, Vazıldan 

keflemek: Birisini dövmek için ant iç-

mek: Hamza seni kefliyor ayağını 

denk al. *Divriği, Palha 

kehne: Bit. *Divriği, Çamova 

kelcik: Davarlara dadanan kene cinsin-

den bir parazit. *Divriği, Palha 

keleçlenmek: Heyecanlanmak. *Divriği, 

Vazıldan 

keleğe: Tarla faresi. *Divriği, Mursal, 

Vazıldan 

kemçik: Bayırlarda biten yenen bir çeşit 

bitki. *Divriği, Vazıldan 

kemer: Alacalı keçi. *Divriği, Eşke 

kemiş olmak: Yanmak (ekmek vb.). 

*Divriği, Kesme 
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kepni: Küçük çapa, kazma. *Divriği, 

Vazıldan 

kepsek: Hafif. *Divriği, Çamova 

kerimtici: Tırpancı. *Divriği 

kertlek: Nasır. *Divriği, Vazıldan 

kertlemek: Ağacı oymak. *Divriği, Eşke 

kestane: Tarlalarda biten bir ot kökü: 

Çocuklar kestaneye gittiler. *Divriği, 

Kesme 

keyvanı: Emeği çok geçen işçi. *Divriği, 

Vazıldan 

kığırmak: Bükmek. *Divriği, Vazıldan 

kılınç: Bademciklerin şişmesiyle çene 

altında beliren bezeler. *Divriği, 

Palha 

kıllıkçı: Düzenci, hileci. *Divriği, Tur-

gut 

kılovu: Çocukların küçük sabun parça-

larını sığırların kılları içine koyarak 

yaptıkları yuvarlak el sabunu. 

*Divriği, Palha 

kındıl: Kevene benzer dikenli bir çeşit 

ot. *Divriği, Kesme 

kıran gibi: Sömürürcesine, çok (yemek, 

içmek için). *Divriği, Vazıldan 

kısık: Kısa. *Divriği, Vazıldan 

kıstırmak: Birleştirmek. *Divriği, Vazıl-

dan 

kışbak: Üzümü ezip suyunu çıkarmaya 

yarayan bir araç. *Divriği, Kesme 

kıyat: Kağıt: Öğretmenim kıyadımı yırt-

tı. *Divriği, Kesme 

kıyılama: Çift sürerken başlara birkaç 

kez gidip gelme: Kıyılamayı müm-

künse fazla git. *Divriği, Çamova 

kızılenik: Kökünden kırmızı boya çıka-

rılan bir ot: Bu ipi kızıl enikle boya. 

*Divriği, Kesme 

kızkapan: Yazı yazmaya yarayan bir çe-

şit taş: Kızkapan saca iyi yazar. 

*Divriği, Çamova 

kiral: Mutfak. *Divriği, Vazıldan 

kirna: Ev. *Divriği, Çamova 

kirna: Kenenin küçüğü. *Divriği, Ça-

mova 

kirve: Kürt. *Divriği, Vazıldan 

kivra: Dost, arkadaş. *Divriği, Vazıldan 

kolcak: Kadınların dirseklerine kadar 

taktıkları basmadan yapılan süs eş-

yası. *Divriği, Eşke 

koşgak: Koyunların döllenme zamanı. 

*Divriği, Vazıldan 

kovaltmak: Etki altında kalmak. 

*Divriği, Vazıldan 

könçek: Bitkinin kökündeki yavru kök 

ve saçakları. *Divriği, Çamova 

körarı: Eşekarısı, sarı yabanansı. 

*Divriği, Kesme 

körküz: Körsıçan, köstebek. *Divriği, 

Vazıldan 

kukarca: Soğan tohumu. *Divriği 

kukuç: Kertenkele. *Divriği 

kulluk: Küllü ateşte pişmiş patates. 

*Divriği, Palha 

kurtyemez: Geviş getiren hayvanlarda 

işkembenin üçüncü kısmı. *Divriği, 

Palha 

küce: Silindir biçiminde ağaç. *Divriği, 

Vazıldan 

kücülemek: Azalmak. *Divriği, Vazıl-

dan 

kükele: Yuvarlak taş. *Divriği, Vazıldan 

külük: Ocağın önünde kül toplanan yer. 

*Divriği, Vazıldan 

külük: Zamk. *Divriği, Vazıldan 

küte: Mısır, darı vb. tahılların unundan 

yapılan iki saç arasında pişirilen 

ekmek. *Divriği, Eşke 

lamlı: Ufak çakı. *Divriği, Vazıldan 

lori: Kötü. *Divriği, Vazıldan 

lökme: Suyun geçilecek sığ yeri, su ge-

çidi. *Divriği, Mursal 

lülük: Dağın sivri yeri. *Divriği, Mursal 
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mahladır: Küçük tahuk. *Divriği 

melez: Beli içeri, kalçası dışarı doğru çı-

kık (kimse). *Divriği, Çamova 

menç: Körpe, taze: Hıyarı menç iken yi-

yesin. *Divriği, Çamova 

mırıh: Artık. *Divriği 

mitik: Yıldızçiçeği ve bitkisi. *Divriği, 

Vazıldan 

narin: İyi. *Divriği, Vazıldan 

okutmak: Birinin başkasına kötü niyet 

beslediğini haber vermek. *Divriği, 

Vazıldan 

ortağ: Gelin hamamında gelinin başına 

konulan, gümüşten yapılmış beş 

parmaklı süs eşyası. *Divriği 

oytu: Kuytu yer. *Divriği, Vazıldan 

ödürtmek: Abartmak. *Divriği 

öynük: Kadınların önlerine bağladıkları 

iş önlüğü. *Divriği, Vazıldan 

özü geçmek: Bir şeye, birisine karşı gü-

veni azalmak: Aliden özüm geçti. 

*Divriği, Çamova 

özüm: Kardeş gibi tutulan kimse, kar-

deşlik. *Divrlği, Çamoağa 

poruklu: Başındaki tüyleri kırkılmamış 

davar: Bizim poruklu koyun kay-

boldu. *Divriği, Tuğut 

puca tutmak: İvmek, sabırsızlanmak. 

*Divriği 

salama: Güz ve bahar aylarında bah-

çelcrdeki ağaç yaprakları ve çerçö-

pün bir yere toplanarak yakılması. 

*Divriği 

salkmak: Aşağı bakmak. *Divriği, Va-

zıldan 

sarık: Tülbent. *Divriği, Vazıldan 

sazmak: Üşümek: Sudan geldim ellerim 

sazdı. *Divriği 

sepirmek: Süpürmek. *Divriği, Vazıl-

dan 

sığın: Çok, bol. *Divriği, Vazıldan 

silimli: Süslü. *Divriği, Vazıldan 

soroğ: Kurnaz. *Divriği, Vazıldan 

soyurtmak: Çıkartmak. *Divriği, Vazıl-

dan 

suluğ: Köylerde su bakraçlarının ko-

nulduğu yüksek yer. *Divriği, Eske 

sulusıklam: Çok ıslak, sırılsıklam. 

*Divriği, Vazıldan 

sutara: Gümüş ya da altından yapılmış 

bilezik: Kolunda gümüş sutara var. 

*Divriği 

suyum: Biraz, bir parça. *Divriği, Vazıl-

dan 

süllük: Üzüm bağı. *Divriği 

sündürmek: Durdurmak. *Divriği, Va-

zıldan 

şahşah: Değirmen çakıldağı. *Divriği 

şambaba: Kısa boylu, tıknaz (kişi). 

*Divriği, Vazıldan 

şapildik çalmah: Alkışlamak. *Divriği 

şavşat: Deli. *Divriği, Vazıldan 

şeykam: Sirke olacak dut suyu. *Divriği 

şıblıh: Çok tuzlu. *Divriği 

şirvant: Sebze teveği. *Divriği 

şor: Rakı artığı. *Divriği, Vazıldan 

takır tukur: Vurulduğunda sert nesne-

lerden çıkan ses için. *Divriği, Va-

zıldan 

takış: Teke. *Divriği, Vazıldan 

tar: Peşkir asılan yer. *Divriği 

tatarhamur tutmak: Ekmeği sıcak sıcak 

ya da iyi pişmeden yiyip hastalan-

mak. *Divriği, Vazıldan 

tebsimek: Terleyerek sık sık solumak. 

*Divriği, Timsi 

temar: Tımar. *Divriği, Vazıldan 

tepinmek: Yerinde duramamak. 

*Divriği, Vazıldan 

teşincik: Su biriken çukur yer. *Divriği 

tırısa: Hiç durmadan. *Divriği, Vazıldan 

tök: Geri, arka. *Divriği, Vazıldan 

tömek: Alçak, kısa. *Divriği, Vazıldan 
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tömek: Kaba. *Divriği, Vazıldan 

tuytuklu: Çok kıllı (adam). *Divriği, 

Kesme 

uçsuz: Sonsuz. *Divriği, Vazıldan 

uğdu: Sıcaktan yanma. *Divriği, Vazıl-

dan 

ulamak: Ulumak. *Divriği, Vazıldan 

uncu: Değirmenci. *Divriği, Vazıldan 

unnu kaygana: Unla yumurtadan yapı-

lan bir çeşit yemek. *Divriği, Vazıl-

dan 

ücü: Kısa boylu (insan için). *Divriği, 

Vazıldan 

üfelemek: Üflemek. *Divriği, Vazıldan 

üğren: Çıplak. *Divriği, Vazıldan 

vizilik ağacı: Sabanı oka bağlayan ağaç. 

*Divriği, Vazıldan 

yekiden: Yeniden. *Divriği 

yekten: Hiç yoktan. *Divriği, Vazıldan 

yollayı: Yolcu geçirme. *Divriği 

yorum: Üstüne yükleme. *Divriği 

yörük: Yumuşak toprak. *Divriği, Va-

zıldan 

yuğ: Yün. *Divriği, Vazıldan 

yumah, yumak: Açılmaya hazır hamur 

topağı. *Divriği 

zıran: Boş gezmeyi seven. *Divriği, Va-

zıldan 

zıt zıt: Çabuk çabuk. *Divriği, Vazıldan 

zilek: Topraktan yeni çıkmış buğday. 

*Divriği 

 

 

 

3. Gemerek İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Gemerek ve bağlı köylerinden sözlüğe 327 ‘benzersiz’ kelime girmiş-

tir. Derleme sözlüğüne en fazla kelime veren ilçedir. Kelime sayısının faz-

la olması, bölgenin etnik yapısının çeşitliliğine işaret edebileceği gibi der-

leme yapanların dikkat ve gayretine de bağlı olabilir. Gemerek dışında 

Çepni, Eğerci, İğdeli, İnkışla, Karaözü, Sızır ve Yeniçubuk isimleri yer al-

maktadır. 

Bu kelimeler şunlardır: 

abaç: Annesi gibi, annesine çeken, anne-

si ahlakında: Zeynep àbaç bir kız. 

*Gemerek, Çepni 

abanız: Yaş ağaç. *Gemerek, Karaözü, 

Eğerci, Sızır, Çepni 

acdı: Çalma pekmez. *Gemerek, Karaö-

zü 

acırga: Yabani turp. *Gemerek, Karaözü 

ağ pakla: Kabuğu ayrılmış, temizlenmş 

bakla. *Gemerek, Karaözü 

ağarnı: Sırt, arka. *Gemerek, Karaözü 

ağmalaşmak: Şaka yollu güreşmek. 

*Gemerek, Karaözü 

aluh: Çamurda çok yatıp yürüyemez 

hale gelen öküz. *Gemerek, Karaözü 

apak: Güzel, iyi. *Gemerek, Yeniçubuk 

apırcın etmek: Vurgun yapmak: 15 ka-

lemi birden apırcın etti. *Gemerek, 

Karaözü 

ara kesti: Daire içinde ve dışında yirmi-

şer kişilik guruplarla oynanan bir 

çocuk oyunu 2. At koşturma. 

*Gemerek, İğdeli 

artin: Kızgınlık anında kullanılan bir 

söz, küfür. *Gemerek 

asa: Gömleklik beyaz bez. *Gemerek, 

Yeniçubuk 
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asır: Hasır. *Gemerek, Yeniçubuk 

asorcuk: Köyün ortak malı olan yayla. 

*Gemerek, Yeniçubuk 

ayağan: Biçilmesi sona bırakılan zayıf 

ekin. *Gemerek, Çepni 

bahari: Toptan alınan herhangi bir mal: 

Şu kadar liraya bir bahari aldım. 

*Gemerek, Karaözü 

baklava: Bakladan yapılan bir yemek. 

*Gemerek, Karaözü 

balkabağı: Bir çeşit uzun kabak. 

*Gemerek, Karaözü 

bardo: Katır. *Gemerek, Karaözü 

baş: İyi, güzel: Benim toklularım hep 

baştır. *Gemerek, Çepni 

başberaberlik: Karıkocanın biribirinin 

sözlerine uymaları. *Gemerek, Çep-

ni 

başıağır: Ağırbaşlı. *Gemerek, Çepni 

bayık: Satıcı. *Gemerek, Karaözü 

belen bağı: İhtiyarların soğuktan ko-

runmak için bellerine bağladıkları, 

yünden dokunmuş kuşak. 

*Gemerek, Karaözü 

bırava: Bravo, aşkolsun. *Gemerek, Ka-

raözü 

boduk: Erkeklerin cinsiyet organı. 

*Gemerek, Çepni 

boğuntu: Hırsızlık, vurgunculnk. 

*Gemerek, Karaözü 

bozkırağı: Koç katımı zamanı. 

*Gemerek, Türkmen, aşireti 

börtlek: Mayıs ayında hayvanları sokan 

bir böcek. *Gemerck, Karaozü 

buğlülük: Büyülü olma. *Gemerek, Ka-

raözü 

buli: Kiraz. *Gemerek, Karaözü 

bülü: Kiraz. *Gemerek, Karaözü 

cadır: Kilim, *Gemerek, Karaözü 

camsıtmak: Kandırmak. *Gemerek, Ka-

raözü 

cara yetişmek: imdada, yardıma yetiş-

mek. *Gemerek, Çepni 

cara: Bogazı uzun adam. *Gemerek, Ka-

raözü 

celek: Olmamış armut haşlaması. 

*Gemerek 

cıcık: Söğüt ve kavakların meyvesinin 

çiçeklenme zamanı. *Gemerek, Çep-

ni 

cıdavlu: Vücudunda daimi yara bulu-

nan (kimse). *Gemerek 

cımcıplak: l. Geveze. 2. Kotü. *Gemerek, 

İğdeli 

cıoğ: Kağnıda arka ve ön kopun boyun-

ca uzanan ağaçlar. *Gemerek, İgdeli 

ciba: Çevik, oynak. *Gemerek, Çepni 

cilbir: Kalemlerin ucunu korumak için 

takılan kap. *Gemerek, Karaözü 

cilveli: Gozü açık kimse. *Gemerek, Ka-

raözü 

cingöz: ince, zayıf. *Gemerek, Çepni 

ciniviz: Çabuk kızan adam. *Gemerek, 

Karaözü 

cinlandoz: Şakacı. *Gemerek, Karaözü 

cinni: Yaygaracı. *Gemerek, Karaözü 

cirik: Sümük. *Gemerek, Çepni 

coşmak: 1. Uzamak. 2. Genişlemek. 

*Gemerek, Karaözü 

cöğür: Yünleri beyazlatmakta kullanılan 

kalın köklü bir çeşit ot. *Gemerek, 

Karaözü 

cüce: Açıkgoz. *Gemerek, Karaözü 

cücen: Kısa boylu, cüce. *Gemerek, Ka-

raözü 

cülcül: Eti yenecek çağa gelmiş horoz. 

*Gemerek, Çepni 

cülle: Kafa. *Gemerek, Çepni 

çağandır: Çingene çadırı. *Gemerek, 

Karaözü 

çala gullanmak: Bir şeyi az kullanmak. 

*Gemerek, Çepni 
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çala: Yalan yanlış (görme hakkında). 

*Gemerek, Çepni 

çañ: Kağnıda yanlara konan ağaç. 

*Gemerek, Karaözü 

çapkın: Biçimsiz yürüyen. *Gemerek, 

Karaözü 

çekiş: Ekin biçerken tirpanların ağzına 

vurdukları demir parçası. *Gemerek, 

Karaözü 

çıplaka: Çıplak. *Gemerek, Karaözü 

çiktelik: Serçeye benzeyen bir kuş. 

*Gemerek, İğdeli 

çinko: Kavgacı, çok konuşan (kimse). 

*Gemerek, İğdeli 

çoğanmak: Birikmek, fazlalaşmak. 

*Gemerek, Karaözü 

çutuk: Eti yenmiyen bir çeşit kuş. 

*Gemerek, Karaözü 

dadah: Yumruları yenilebilen tatlımsı 

bir bitki. *Gemerek, Çepni 

dadırsız: Oransız: Amma da dadırsız 

vücudu var ha. *Gemerek, Çepni 

dahdiri: Hoppa, oynak kadın, kız. 

*Gemerek, Çepni 

dalanmak: Araştırmak. *Gemerek, 

Çepni 

dazlak: Bir kısmı hafifçe yanmış şey. 

*Gemerek, Çepni 

demur: Yok olma. *Gemerek, Çepni 

devlüpsüz: İri yarı kimse. *Gemerek, 

Karaözü 

dıhış: Çirkin. *Gemerek, Çepni 

dıhlanmak: Huysuzlanmak. *Gemerek, 

Çepni 

dımırmak: Bir şeyin ucunu düzeltmek. 

*Gemerek, Çepni 

dibek: Ağaç yayıkların içindeki uzun 

ağaç sopa. *Gemerek, Karaözü 

dişice: Kağnıda mazıya geçirilen ve te-

kerleklerin çıkmamasını sağlayan, 

kımıldamayan ağaç kazık. 

*Gemerek, Karaözü 

don kazığı: Kağnıda okun kımıldama-

masını sağlayan kazık. *Gemerek, 

Karaözü 

duzluh: Çobanların davarlara tuz ver-

mek için bellerine bağladıkları torba. 

*Gemerek, Çepni 

ebesili: 1. Kurnaz, şeytan gibi. 2. Hep 

kendini düşünen. *Gemerek, Karaö-

zü 

edük düdük: Beceriksiz. *Gemerek, 

Çepni 

elarabası: Bisiklet. *Gemerek, Karaözü 

eli belinde: Ahşap evlerde direk üze-

rindeki ağaçların kaymasını önle-

mek için sonradan konulan parça. 

*Gemerek, Çepni 

emzek: Küçük çocuklara süt verilmesi-

ne yarayan lastikten yapılmış araç, 

biberon. *Gemerek, Çepni 

erdirmek: Acele ettirmek. *Gemerek, 

Çepni 

erelik: Yaprakları, şekerpancarı yapra-

ğına benzeyen, seyrek ve top top bi-

ten, istendiği zaman yaprakları sarı-

larak yenen bir çeşit ot. *Gemerek, 

Çepni 

erik: Çukur yer. *Gemerek, Çepni 

erkeklenmek: Kabarmak. *Gemerek, 

Çepni 

ermek: Acele etmek. *Gemerek, Çepni 

esnek: Pehlivanların çene altından par-

makları ile birbirlerini boğarcasına 

yaptıkları oyun. *Gemerek, Karaözü 

eşeş: Kendine bakamayıp, onun bunun 

sırtından geçinen insan. *Gemerek, 

Karaözü 

eşiref: Çok kısa boylu insan. *Gemerek, 

Çepni 

eşkimek: Özelliğini yitirmek. 

*Gemerek, Çepni 

eteğine eğri: Kötü kadın. *Gemerek, 

Çepni 
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ezik: Buğday nişastası. *Gemerek, Çep-

ni 

falinya: Kazak. *Gemerek, Çepni 

fanti: Oyun kağıdı. *Gemerek, Karaözü 

ferferlemek: Yorulmak, düşecek hale 

gelmek. *Gemerek, Çepni 

fıldırmak: Kaçmak, firar etmek. 

*Gemerek, Çepni 

fırka: Saça takılan üzeri boncuklu bir 

çeşit toka. *Gemerek, Çepni 

fildirik: Koyun ya da keçi gübresi. 

*Gemerek, Karaözü 

finik: Tavşanların barındığı yer. 

*Gemerek, Çepni 

firitmek: Yaş, nemli olan şeyleri biraz 

kurutmak. *Gemerek, Çepni 

firos etmek: Kaçmak. *Gemerek, Karaö-

zü 

fişfişlemek: Herhangi bir malı yağına 

etmek. *Gemerek, Karaözü 

galyangıç: Salıncak. *Gemerek, Karaözü 

gaşımo: Sığırlarda görülen tehlikeli bir 

hastalık *Gemerek, Çepni 

gelgi: Buğday başaklarını yiyen bir çeşit 

zararlı hayvan: Bugün gelgiye tuzak 

kurdum. *Gemerek, Karaözü 

gıldırgu: Çocukların oynadığı, ucunda 

tekerlek olan değnek. *Gemerek, Ka-

raözü 

gıpcıtmak: Bir şeyi iyi kesememek: En-

tariyi biçerken makas gıpcıdı. 

*Gemerek, Karaözü 

gice yanığı: Deride meydana gelen, ya-

nık gibi su toplayan kabarcıklar. 

*Gemerek 

gobüt: İçi oyulmuş ağaçtan yapılan bü-

yük tekne. *Gemerek, Karaözü 

goğ yetirmek: Hakkındaki kötü söylen-

tileri bir başkası tarafından işitmek. 

*Gemerek, Çepni 

goluhlamah: Koşum hayvanları ilkba-

harda hamlamak. *Gemerek, Karaö-

zü 

gorap: Kızgınlık, öfke. *Gemerek, Kara-

özü 

govan: Top top ve uzun boyu olan, ça-

yırlıkta yetişen bir çeşit ot. 

*Gemerek, Çepni 

göğcek: Bir çeşit üzüm. *Gemerek, Çep-

ni 

göğleme: İlk ürünü alındıktan sonra ye-

rine ekilen başka bir bitkinin, mey-

vesi olmadan biçilmesi. *Gemerek, 

Çepni 

gömbelek: Kısa hoylu, kafası büyük 

(kimse): Gömbelek ali. *Gemerek, 

Karaözü 

gömük: Güldürücü, taklitçi (kimse): Şa-

kir iyi gömüklük yapar. *Gemerek, 

Karaözü 

gurna: Güneş alan duvar. *Gemerek, 

Karaözü 

gurneç: Sıcaktan korunmak için koyun-

ların başlannı birbirlerinin altına so-

karak yaptıkları küme. *Gemerek, 

Karaözü 

guşguş dalı: Ağacın en yüksek dalı. 

*Gemerek, Karaözü 

gübrüz: Gürbüz. *Gemerek, Karaözü 

gülüküzüm: Kırmızı renkli bir çeşit 

üzüm. *Gemerek, Karaözü 

gümbürdemek: Su çağlayarak akmak. 

*Gemerek, Karaözü 

gümrek: İsterik. *Gemerek, Çepni 

haflek: Korkak. *Gemerek, Çepni 

hah olmak: Yitmek, yok olmak. 

*Gemerek, Çepni 

hahlat: Yabani armut. *Gemerek, Kara-

özü 

hamparsı: Perişan. *Gemerek, Çepni 

hangem: Döğüş, kavga. *Gemerek, 

Çepni 

harın: Pişkin olmayan. *Gemerek, Çepni 

harim: Başkasının sınırları içinde de-

ğirmeni, ağılı olduğu için kendisi-
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ninmiş gibi görünen, hiç sürülme-

miş tarla. *Gemerek, Çepni 

hartı bozuk olmak: Yaşlanan hayvanlar 

geviş getirememek. *Gemerek, Çep-

ni 

hasis: Kinci. *Gemerek, Çepni 

hatlambaç: Sudan geçmek içiu taşlar-

dan yapılan geçit. *Gemerek, Çepni 

havşeşmek: l. Sıkışmak, yerleşmek. 2. 

Toparlanmak. *Gemerek, Çepni 

hegke: Heybe. *Gemerek, Karaözü 

hıvgamak: Kışkırtmak, ayartmak, 

özendirmek. *Gemerek 

hilet: İyi giyinmiş, düzgün kılıklı (kim-

se). *Gemerek, Çepni 

hokela: Kabadayı. *Gemerek, Karaözü 

hollak: Isıtılıp kundak çocuklarının al-

tına konulan elenmiş kırmızı toprak. 

*Gemerek, Karaözü 

holoş: Ot. *Gemerek, İğdeli 

hoppala: Oynak, hoppa (kimse). 

*Gemerek, Çepni 

hort burun: Devamlı akan burun. 

*Gemerek 

hoyuk: Aptal, serseri. *Gemerek, Çepni 

höbelenme: Birinin üstüne yüklenme. 

*Gemerek, Karaözü 

höyürtlek: Bir iş yapamadığı halde ya-

pıyormuş gibi görünen. *Gemerek, 

Karaözü 

huum: Küme. *Gemerek, Çepni 

ıfılanmak: Meyve çürümck: Ali ağanın 

domatesleri bütün ıfılanmış. 

*Gemerek, Karaözü 

ığrançüş: Tahterevalli. *Gemerek, Çepni 

ılgın: Belli belirsiz, çok hafif. *Gemerek, 

Çepni 

ıngılıp: İğreti duran, sağlam olmayan: 

Ingılıpın üstündesin. *Gemerek, 

Çepni 

ıpik: Tavuk ibiği. *Gemerek, Karaözü 

ırava: Kısa boylu, bodur (insan ve hay-

van için). *Gemerek, Karaözü 

ikirciklenmek: İşkillenmek. *Gemerek, 

Çepni 

ikiye dalmak: Kara güreşte çift paçaya 

dalmak. *Gemerek, Karaözü 

ilibada: Çocuk yeleği. *Gemerek, Kara-

özü 

inip: Çocuk oyunlarında ilk anlamında 

söylenir. *Gemerek, Çepni 

inzik: İbriklerdeki küçük delik. 

*Gemerek, Çepni 

irat: Ret. *Gemerek, Çepni 

isik: Hiç durmadan gülen (kimse): Bu 

kadar da gülünür mü, amma da 

isikmişin be. *Gemerek, Çepni 

kabak: Hafif yokuş. *Gemerek, Çepni 

kablunba: Kaplumbağa. *Gemerek, Ka-

raözü 

karazelve: Güreşte kolbastı denilen 

oyun. *Gemerek, Karaözü 

karnapa: Ağır canlı, vurdumduymaz. 

*Gemerek, Çepni 

karşı karşı söylemek: Karşısındakini 

kızdıracak söz söylemek. *Gemerek, 

Çepni 

kaval olmak: Cevizin yeşil kabuğu çık-

mak. *Gemerek, Çepni 

kayıştozu: Kanı durdurmak için yara-

nın üzerine dökülen toz. *Gemerek, 

İğdeli 

kepür küpür konuşmak: Ne konuştu-

ğunu bilmemek, saçrnalamak. 

*Gemerek, Çepni 

kerimcek: Bulgur yapılan eldeğirmeni-

nin taşları arasına konan yassı, ortası 

delik ağaç parçası. *Gemerek, Çepni 

kıç dingili: Kara güreşde kalçanın yar-

dımıyla yapılan kafa, kol oyunu. 

*Gemerek, Karaözü 

kıçı yoluk: Yoksulluğuna bakmadan 

gösteriş yapmaya kalkan kimse. 

*Gemerek, Karaözü 
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kıf: İnsanın her şeyi hoş görür olduğu, 

elverişli durumu: Sen bunu alamaz-

dın ya, bir kıfıma geldi. *Gemerek, 

Çepni 

kıfı tutmak: İsteklenmek, heveslenmek. 

*Gemerek, Çepni 

kıratlı: Şaka, iltifat olarak kullanılır. 

*Gemerek 

kırçıl: Melez. *Gemerek, Çepni 

kırışık: Davarlarda görülen bir çeşit 

hastalık. *Gemerek, Çepni 

kişbir: 1. Sevimsiz insan. 2. Sevimli 

hayvan. *Gemerek, Çepni 

kokanlamak: Kötü bir durumdan azıcık 

iyiye doğru gitmek. *Gemerek, Çep-

ni 

kolbastı: Güreşte bir oyun. *Gemerek, 

Karaözü 

kollama: El tezgahlarında dokunan 

abadan yapılan bir çeşit ceket. 

*Gemerek, Çepni 

koluk: Islak yerde yatan hayvanların 

dizlerinin tutulmasıyle beliren bir 

çeşit hayvan hastalığı. *Gemerek, 

Karaözü 

kongol: Tarlada yetişen ve hayvanlara 

yem olarak verilen ot. *Gemerek, 

İğdeli 

kostetmek: Kötülük etmek, kin bağla-

mak. *Gemerek, Karaözü 

koynek: Gömlek. *Gemerek, Çepni 

kömçek: Ot kökü. *Gemerek, Çepni 

kön: Buğday başaklarının kararmasına 

yol açan bitki hastalığı. *Gemerek, 

Çepni 

kösele: Çok güzel. *Gemerek, Çepni 

köşek: Çok güzel. *Gemerek, Çepni 

kurangaz: 1. Kurumaya yüz tutmuş. 2. 

Zayıf. *Gemerek, Çepni 

kurtyemez: Çirkin adam. *Gemerek 

kuzleği: Tandırlardaki hava deliği. 

*Gemerek, Karaözü 

kürempe: l. Bir çeşit ağaç sürgü. 2. Bir 

çeşit tahta sürgü. *Gemerek, İğdeli, 

Karaözü 

lavardak: Çabuk çabuk konuşan. 

*Gemerek, Karaözü 

lavgar: Boğazına düşkün. *Gemerek, 

Çepni 

malhoş olmak: Birbirine kanşmak, 

ezilmek. *Gemerek, Çepni 

malhoş olmak: Çok yorulmak. 

*Gemerek, Çepni 

malto: Çok büyük bir çeşit patates. 

*Gemerek, Çepni 

mancınıklı: Deli. *Gemerek, Çepni 

maşıl: Kavrulmuş unu suda pişirerek 

yapılan bir çeşit yemek. *Gemerek, 

Çepni 

matrap geçmek: Eğlenmek: O kızla 

epey matrap geçtim. *Gemerek, Ka-

raözü 

moyher: İşe yarar durnmda olan koşu 

hayvanı. *Gemerek, Çepni 

mulur: Yağ vb. şeylerin işe yaramayıp 

dibe çöken tortusu. *Gemerek, Çep-

ni 

murus: Hayvanların yemlendikleri yer. 

*Gemerek, Karaözü 

nenceñ: Ne yapacaksın. *Gemerek, İn-

kışla 

nendek: Hendek. *Gemerek, Karaözü 

oburlu: Boğazına düşkün (kimse). 

*Gemerek, Karaözü 

ofalanmak: Ufalanmak. *Gemerek, 

Çepni 

ofalatmak: Ufalatmak. *Gemerek, Çepni 

ofra: Hayvanların sırtlarında olan hasta-

lık. *Gemerek, İğdeli 

ohba: Bilgiçlik taslayan kimse. 

*Gemerek 

omuzunu vermek: Haksız olduğu halde 

direnmek. *Gemerek, Çepni 

osgik: Deli. *Gemerek, Çepni 
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oveç: Enenmiş koç. *Gemerek, Çepni 

oylum: Aynı sırada olan şeyler: Hep bir 

oylum üzerinde. *Gemerek, Karaözü 

öğür olmak: Evcilleşmek. *Gemerek, 

Çepni 

önaa: Bir yapının yıkılmaması için des-

tek olarak konulan direkler. 

*Gemerek, Çepni 

örülmek: Bir araya toplanmak, üşüş-

mek: Arı başıma örüldü. *Gemerek, 

Çepni 

paçavra: Beceriksiz. *Gemerek, Çepni 

pezik: Koyu pembe renk. *Gemerek, 

Çepni 

pisiktaşağı: Meyveleri yenilen yabanıl 

bir ot. *Gemerek, Çepni 

ragagı: Kötülük yapan (kimse). 

*Gemerek, Karaözü 

sadağa: Başkalarının sırtından geçinen, 

asalak yaşayan kimse. *Gemerek, 

Çepni 

sahındırık: Kağnı arabalarının mazısı-

nın yanmaması için sürülen yağın 

boynuzdan kabı. *Gemerek 

salgam: Buğday yıkamak için çullarla 

dere ağzına yapılan yunak. 

*Gemerek, Çepni 

saman hergi: Mart, nisan aylarında ot 

yokluğu nedeniyle koşum hayvan-

larına saman yedirilerek yaptırılan 

herk. *Gemerek, Çepni 

sapalamak: Kaçamak yapmak. 

*Gemerek, Çepni 

sapankolu dolaşmak: Birbirine işi düş-

mek: Allah seninle sapankolu dolaş-

tırmasın. *Gemerek, Çepni 

sariyli: Yağlı pide. *Gemerek, Karaözü 

sarp adam: Pazarlıkta kolayca anlaşa-

mayan, çetin kimse. *Gemerek, 

Çepni 

sası: Bir çeşit ot. *Gemerek, Çepni 

sası: Kuru fasulyenin haşlandığı su. 

*Gemerek, Çepni 

serbenek: Balkon. *Gemerek, İğdeli 

sıncar: Em yapımında kullanılan bir 

bitki. *Gemerek, Çepni 

sındıdan çıkma: Yeni. *Gemerek, Çepni 

sınıklamak: Kırık ve çıkıkları sarmak. 

*Gemerek, Çepni 

sinse: Bir çeşit yay: Dünden sinsemin 

çatalını kırdım. *Gemerek, Karaözü 

sodır: Süpürge yapılan bir çeşit ot. 

*Gemerek, Çepni 

solak davul dövmek: Zararını bile bile, 

bir işte, bir düşüncede inatlaşmak. 

*Gemerek, Çepni 

soyo: Dik olmayan. *Gemerek, Çepni 

süpürge: Yabanıl mısır: Bizim mısırın 

içinden hep süpürge çıkmış. 

*Gemerek, Karaözü 

şaha: Çocukların oyunda kullandıkları 

iri aşık. *Gemerek, Karaözü 

şallâk: Oynak, hoppa. *Gemerek, Kara-

özü 

şaplak: Deveşaplağı da denilen boz 

renkli, büyük yapraklı bir ot. 

*Gemerek, Çepni 

şıpırık: Yaş çubuk. *Gemerek, Karaözü 

teber: Aşık oyununda kullanılan terim. 

*Gemerek, Çepni 

tekesek: Çiftleşmek isteyen dişi keçi. 

*Gemerek, Çepni 

tekesek: Hoppa kadın. *Gemerek, Çep-

ni 

tepenik: Yumuşak toprakta yetişen, 

pembe çiçekli bir bitki. *Gemerek, 

İğdeli 

tersibozuk: Sürgün, ishal. *Gemerek, 

Çepni 

tıhırdah: Koyun, keçi vb. hayvanların 

boynuna takılan küçük çan. 

*Gemerek, Karaözü 

tıkındakları toplamak: Vermiş olduğu 

karardan dönmek. *Gemerek, Kara-

özü 
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tilbi: Kurnaz, çıkarını düşünen. 

*Gemerek, Çepni 

tintin: Gereksiz işler yapan (kimse). 

*Gemerek, Karaözü 

tomak: Yuvarlak. *Gemerek, Çepni 

tostos: Şişman. *Gemerek, Çepni 

toyka: Çevresine zarar vermemesi için 

hayvanların ayaklarına takılan zin-

cirli ağaç toka. *Gemerek, Çepni 

toykalamak: Amaçsız dolaşmak. 

*Gemerek, Çepni 

tozanlamah: Saçmak, tozutmak. 

*Gemerek 

töhme: Yufka ekmeğin üstüne pilav dö-

kerek yapılan yiyecek. *Gemerek, 

Çepni 

tutkal: Yüke dayanan hayvan. 

*Gemerek, Çepni 

tuzluk: Ufak tefek eşya konulan kutu. 

*Gemerek, Karaözü 

tülemek: Kumarda para yitirmek. 

*Gemerek, Çepni 

tüzükmek: Hızlı koşmak. *Gemerek, 

Çepni 

uçuk: Kaymış, yıkılmış, çökmüş (yer, 

yapı için). *Gemerek, Çepni 

ufaklık: Küçük çocuk. *Gemerek, Kara-

özü 

uğru: Gizli. *Gemerek, Çepni 

uğrun eşkere: Yarı gizli, yarı açık. 

*Gemerek, Çepni 

uğullemek: Sallamak. *Gemerek, Çepni 

uğurlu: Yararlı (insan için): Mustafa 

Efendi uğurlu bir insandır. 

*Gemerek, Karaözü 

ula vurmak: Kovana yeni kovan, sepet 

eklemek. *Gemerek, Çepni 

umuca: Umut: Yok diyorsun ama sende 

bulunduguna umucam var. 

*Gemerek, Çepni 

umutsuz kalmak: Üreme organında 

üremeyi önleyen aksaklık olmak. 

*Gemerek, Çepni 

usküle: Yeşil yapraklarından asılarak 

saklanan bir çeşit soğan. *Gemerek, 

Çepni 

usukmak: Yeğnilenmek. *Gemerek, 

Çepni 

usunmak: Yeğnilmek. *Gemerek, Çepni 

uysal: Evcil. *Gemerek, Çepni 

ügrünü ügrünü: Salma salma. 

*Gemerek, Çepni 

ügür olmak: Hayvan birine alışmak. 

*Gemerek, Çepni 

ümece: İmece. *Gemerek, Çepni 

ürdümük: Bir bitki. *Gemerek, Karaözü 

ürselemek: Hırpalamak, örselemek. 

*Gemerek, Çepni 

ürün: Az. *Gemerek, Çepni 

ütüzlenmek: Yapmak istenmeyen işi 

unutturmak için zaman geçirmek, 

oyalanmak. *Gemerek, Çepni 

üzgün: Eskimeye başlaınış. *Gemerek, 

Çepni 

vahrat: Çok yiyen, obur. *Gemerek, 

Çepni 

vakıt hergi: Mayısla haziran arasında 

toprağı işleme. *Gemerek, Çepni 

valo: Duvarcı aracı, mala. *Gemerek, 

Çepni 

valve: En iyi cins kestane. *Gemerek, 

Karaözü 

vanağzı vermek: Aldatmak, kandırmak. 

*Gemerek, Çepni 

vayvasıl: l. İşi abartma. 2. Kavga, gürül-

tü çıkarma. *Gemerek, Çepni 

vız vız böceği: Ekinler arasında bulu-

nan bir böcek. *Gemerek, Karaözü 

vızgiç oynamak: Bir yerden girip, öte-

kinden çıkmak: Fareler vızgiç oynu-

yor. *Gemerek 

voruk: Yaşlı kadın. *Gemerek, Karaözü 

yalloş: Pisboğaz. *Gemerek, Çepni 
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yannah: Evlerin üstüne, çatı kapatılma-

dan önce döşenen yassı tahtalar. 

*Gemerek, Çepni 

yapuh, yapuk: Dişi hindi. *Gemerek 

yarım: Güreşte, apış arasından alınan 

künde. *Gemerek, Karaözü 

yarımsarma: Güreşte, alttan kurtulmak 

için başvurulan etkili bir oyun. 

*Gemerek, Karaözü 

yavaşık: Ağır kanlı. *Gemerek, Çepni 

yavşançeken: Eşek (kaha). *Gemerek, 

Çepni 

yel değirmeni: Geveze, yersiz konuşan. 

*Gemerek, Çepni 

yeldirme: Kadın giysisi. *Gemerek, 

Çepni 

yeleken: Yelin fazla estiği yer. 

*Gemerek, Çepni 

yelkafa: Ölçüsüz davranan kişi. 

*Gemerek, Çepni 

yelkovan otu: Düşünmeden davranan, 

kararsız. *Gemerek, Çepni 

yemsinmek: Yem istemek. *Gemerek, 

Çepni 

yemsinmek: Yemle, yiyecekle aldan-

mak. *Gemerek, Çepni 

yılıkmak: Gürleşip güçlenmek (ekin 

için). *Gemerek, Çepni 

yolaktar: Boşboğaz. *Gemerek, Çepni 

yorsun: Yosun. *Gemerek, Karaözü 

yumahlamak: Dertop yapmak: Yumah-

ladım elime aldım. *Gemerek, Kara-

özü 

yurç: Buğday konulan büyük çadır bezi, 

hurç. *Gemerek, Karaözü 

yuvak: Yer altına kazılarak üstü kapa-

tılmış, kuruları koymaya ayrılnuş 

yer. *Gemerek, Çepni 

zağlı: Semiz, besili köpek. *Gemerek, 

Çepni 

zambalak: Tombul. *Gemerek, Karaözü 

zambıh: Üzüm cibresinden ikinci kez 

üzüm suyu elde etmek için kullanı-

lan kaldıraç dizgisi. *Gemerek, Ka-

raözü 

zavlah: İriyarı (kimse). *Gemerek, Çepni 

zavlak: Yerinde duramayan, yeğni 

(kimse). *Gemerek, Karaözü 

zilzurna: Çok sarhoş. *Gemerek, Çepni 

zömbelek: Tefe benzer bir çalgı. 

*Gemerek, Karaözü 

zümre: Kuşak, nesil. *Gemerek, Karaö-

zü 

 

 

4. Gürün İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Gürün ve bağlı köylerinden sözlüğe 275 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. 

Gürün dışında Beypınar, Cuhraşkaş, Çöplü, Gelikanyurt, Göbekviran, İn-

cesu, Karadoruk, Kaş, Kaşköy, Kızılburnu, Tekerahma ve Telin isimleri 

görülebilmektedir. 

Bu kelimeler şunlardır: 

abılan: Ahlat büyüklüğünde, dalları di-

kenli bir çeşit ağaç ve meyvası. 

*Gürün 

abovva: Kınama ünlemi: Abovva, kos-

koca adam küçük bir işi yapamadı. 

*Gürün 

abuzambak: Güldürücü ve tuhaf söz 

söyliyen, tuhaflık yapan kimse. 

*Gürün 

acıteñek: Pis, kötü. *Gürün, Kaşköy 
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acur: Yemeğe konulan yağ, soğan, tuz 

ve benzeri şeyler. *Gürün, Tekerah-

ma 

ağılpa: Yıkılan ahırın harabesi. *Gürün, 

Gelikanyurt 

ağut: Ağlama, ağıt. *Gürün 

ağzı kulağına yakın: Uyanık, aklı ba-

şında, anlayışlı (kimse). *Gürün 

ahırmak: Anırmak. *Gürün 

alaboncuk: İyi veya kötü halleriyle her 

yerde tanınan kimse: O alaboncuktur, 

tanımıyan yoktur. *Gürün, İncesu 

alaşlamak: İhtiyarlamak. *Gürün, Çöplü 

andaç: Eş, denk: Sen benim andacım 

değilsin. *Gürün, Göbekviran 

apo: Serseri, aptal. *Gürün 

arasa: Çok gezen, sürtük, işsiz dolaşan. 

*Gürün, Tekerahma, Telin, Çöplü 

arbe: Çarşamba: Arbe günü okula gidi-

yorum. *Gürün, Telin 

arız: Nadas edilınemiş tarla. *Gürün, 

Kızılburnu 

arnavut: Dev: Arnavut gibi silip süpür-

dü. *Gürün, Göhekviran 

artin: Kör. *Gürün 

asa: Yerden bir şey sökmeye yarıyan 

ucu demirli sopa: Ahmet asanı al da 

seninle çiğdem sökmeye gidelim. 

*Gürün, Telin 

avran: Obur. *Gürün, Tekerahma 

avsun: Tavşan, kuş gibi hayvanları 

vurmak için kurulan pusu. *Gürün, 

Celikanyurt 

avurt: Lokma. *Gürün 

azaylı: Terbiyeli. *Gürün 

baguş: Baykuş. *Gürün 

bahban: Et siniri: Bu et de hep bahban 

imiş. *Gürün, Kaşköy 

baloş: Sevimli, güzel. *Gürün, Beypınar 

ban olmak: Yayılarak oturmak: Ne ora-

ya hemen ban olmuşsun. *Gürün 

barışıh: Barışık. *Gürün 

basıh: Havanın sıcak ve çok durgun 

olması. *Gürün 

baş: Çıban, yara. *Gürün, Göbekviran 

batkın hazar: Pazarlık yapan (kimse). 

*Gürün 

bekbazar: Pazarlıkta ayağını direyen 

kimse: Bu adam çok bekbazardır. 

*Gürün 

belliboncuk: Göze çarpan kimse. 

*Gürün 

betco: Kedi, çok sevimli küçük kedi. 

*Gürün 

beyhah: İçi dışı bir olmayan kimse, içten 

pazarlıklı. *Gürün 

bılkıl: Küçük el lambası. *Gürün 

bızırık: Kuyruk yağından eritilince, ge-

riye kalan madde, kakırdak. *Gürün, 

Telin 

bızırın bızırı: Uzaktan uzağa akraba. 

*Gürün 

bognamak: Ağaçı, hızarla enine parça-

lara ayırmak. *Gürün 

bozca: Hayvanların memelerinde olan 

bir hastalık. *Gürün 

böcük: Şans. *Gürün 

bödük: Madeni yemek kabı. *Gürün, 

Celikanyurt 

bulambaç: Badana. *Gürün 

caneriği: Kayısı. *Gürün, Telin 

cappar: Güçlü, çevik. *Gürün, Cuhraş-

kaşköyü 

carına yetişmek: İmdadma koşmak. 

*Gürün 

cehzinmek: Yaramazlık yapmak, şıma-

rıklık etmek. *Gürün 

cenelemek: Çocuk, sebepsiz ve uzun 

uzun ağlamak. *Gürün 

cessinmek: Çocuk debelenerek yara-

mazlık yapmak. *Gürün 

cıhıl: Zayıflıktan tüyü dokülmüş koyun 

ve keçi. *Gürün 
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cılık: Küçük balık yumurtaları. *Gürün, 

Telin 

cımsıtmamak: Belli etmemek. *Gürün, 

Telin 

cida: İnat, direnme. *Gürün 

ciğil: kızılcığa benzer bir çeşit yemek. 

*Gürün, Telin 

cimbiz: Küçük bataklık. *Gürün 

cimri: Atılgan, yaramaz. *Gürün 

cin çarpması: Sara hastalığı. *Gürün 

combultuya düşmek: Bir olaym bir-

denbire içine girmek. *Gürün 

cort: Dilenci. *Gürün, Kaşkoyü 

coşanmak: Püskürmek, taşmak. *Gürün 

coylancı: Dilenci. *Gürün, Telin 

cöhmel: Parlak, gösterişli. *Gürün 

culap: Sulu çamur. *Gürün 

cüra: Üç telli saz. *Gürün 

çakıştırmak: Mukayese etmek, yarış-

tırmak. *Gürün 

çal: Salıncak. *Gürün, Çöplü 

çarmık: Agaç talaşı. *Gürün, Kaşkoyü 

çarpana yüzlü: Kara kuru ve çiçek bo-

zuğu yüzlü olan (kimse). *Gürün 

çat etmek: Dönmek. *Gürün, Kaş 

çatırgamah: Paylamak. *Gürün 

çavmak: Önü yukarı kalkmak (araba 

hk.): Arabanın arkasını çok yükleme 

sonra çavar. *Gürün 

çeçik: Kadınların başlarına yazmaları-

nın gerisini atma hali: Şöyle çeçik 

çalda kulakları üşümesin. *Gürün, 

Telin 

çelmek: Gelmek: Bize çelecen mi? 

*Gürün 

çıldırıh: Çabuk yanabilecek ince odun 

parçaları. *Gürün, *Sivas 

çillenerek ağlamak: İçten ağlamak. 

*Gürün 

çirişli iş: Karışık iş. *Gürün, Kaş 

çirtermek: Herhangi bir yere oturmak. 

*Gürün, Tekerahma 

çirtim oynamah: İki kişi arasında, üzüm 

salkımından sıra ile birer birer kopa-

rarak bir çeşit oyun oynamak. 

*Gürün 

çittirmek: Örtünmek, giyinmek. *Gürün 

çokkak: Değirmen taşı üstünde, buğda-

yı muntazam döken tahta parçası. 

*Gürün, Telin 

çon: Yaranın üzerindeki kaim kabuk. 

*Gürün 

çonyarması: İri yarı, kaba saba adam. 

*Gürün 

çullucuh: Azar azar; perakende. *Gürün 

çutur: İstenmeyerek yapılan olay. 

*Gürün 

dah düşmek: Dikkatle takip etmek. 

*Gürün 

dahanah: Kadınların ziynet eşyası (al-

tın). *Gürün 

dalanmah: Aç hayvan her yere burnunu 

soknıak. *Gürün 

dalbudah salmak: Dalbudak salmak, 

çok çabuk genişlemek. *Gürün 

dalıp yüzmek: Bol kazanç sağlamak, 

bol bol faydalanmak. *Gürün 

dallayıp kollamah: Kayırmak, koru-

mak. *Gürün 

damlamah: Bir yere birdenbire, ansızın 

gitmek: Hemen damladın mı? 

*Gürün 

dañgil dingil: l. Densizce yürüyüş. 2. 

Kadının yalnız başına gezmeye çık-

ması. *Gürün 

dığıldamah: Ufak işlerle uğraşmak. 

*Gürün 

dındı: Huysuzluk, inat: Dındısı tuttu 

küstü gitti. *Gürün 

diğrek: İhtiyar olduğu halde dinç ve 

kuvvetli olan (kimse). *Gürün 

dip: Bekaret. *Gürün 

don değişmek: Ölmek. *Gürün 
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donuzdamı olmak: Gıyabındaki söylen-

tiyi işitince kızmak, sinirlenmek. 

*Gürün 

durulamah: Bir sıvının içindeki tortuyu 

süzmek. *Gürün 

ebe: Arıbeyi. *Gürün 

ecene: Cüce, kısa boylu. *Gürün, Telin 

eğercemayana: Lolıusa kadınlara, sancı-

larını dindirınek için, kaynatılıp su-

yuna şeker koyularak içirilen kokulu 

bir otun tohumu. *Gürün 

elbiz: Zararlı bir çeşit ot. *Gürün 

elcek: Eli korumak için ele takılan ya da 

alınan kanca gibi bir araç. *Gürün 

elim elim öpelek: Küçük çocukların 

oynadıkları bir çeşit oyun. *Gürün 

elleme: Tek elle atılabilen büyük taş. 

*Gürün, *Zara 

emere: Ortaya bir iş çıkarmak, başar-

mak. *Gürün 

eşbahlanmak: Nazlanmak. *Gürün 

eşgümük: Bir çeşit ot. *Gürün, Teke-

rahma, Göbekviran 

evlüm çerlüm: Görgü, yetenek. *Gürün 

eyi: İyi, peki. *Gürün, Telin 

fıkka: Kara pekmez kanştırılarak yapı-

lan bir yemek. *Gürün 

fitoz: Böbürlü, çalımlı. *Gürün 

gacer: Tembellik. *Gürün 

gahinmek: Ansızın kaybolmak, görün-

memek. *Gürün 

gamalak olmak: Kar yağınca keklik ka-

nadı ıslanıp uçamamak. *Gürün, Te-

lin 

ganırtmaç: Uydurma söz. *Gürün 

garguç: Ucu sivriltilmiş ağaç. *Gürün 

garıhmah: Bostan sulanırken bölmenin 

düzgün olmaması yüzünden su ka-

rışmak. *Gürün 

gavlamah: Beklenen bir kimse geç gel-

mek. *Gürün 

gavşut: İki parçanın birbirine eklendiği 

kısım. *Gürün 

geduk: Dağ yamacı. *Gürün 

gelez: Serseri, aptal. *Gürün 

gever vermek: Sır almak için karşıdaki-

ni konuşmaya isteklendirmek. 

*Gürün 

gıcırtım: Çok fazla hızı anlatır: Gıcırtım-

la gitti. *Gürün 

gıncıfır olmak: Derli toplu, düzenli ol-

mak. *Gürün, İncesu 

gıncıhlanmah: Nefes borusuna bir şey 

kaçarak devamlı öksürmek. *Gürün 

gırma: Kumaşa büzülerek yapılan süs, 

pili. *Gürün 

gidi gidi: Keçi yavrusunu çağırma ün-

lemi. *Gürün, Çöplü 

gildirgiç: Yassı taşlarla oynanan bir çe-

şit çocuk oyunu. *Gürün 

gilikli: Simit biçiminde ekmek. *Gürün, 

Telin 

gizik: Korkak, çekingen (kimse). 

*Gürün 

godelek: Şişman. *Gürün, Telin 

goğlük: Yeşil soğan. *Gürün 

goğut: Öğütülmüş dut kurusundan ya-

pılan helva. *Gürün, Telin 

gome: Hançer, kama. *Gürün, Telin 

goynü alçak: Alçak gönüllü. *Gürün 

goynü istemek: l. Arzu etmek. 2. İştah-

lanmak. *Gürün 

göden: Bir çeşit çocuk maması. *Gürün 

göğle: Çıkacak ürüne dayanarak, başka 

yerden ödünç para alma. *Gürün 

göğleme yemek: Yiyeceği yetmeyen bir 

çiftçi yeni üründen vermek üzere 

başkasından ödünç yiyecek almak. 

*Gürün, Çöplü 

göğrek: Yumuşak: Kavurga iyi göğrek 

olmuş. *Gürün, Telin 

gumsumak: İştahlanmak. *Gürün 
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hadeyince: Çabucak, gayretlice. *Gürün 

harın: Erkekliği tam giderilememiş 

öküz, at, eşek vb. hayvanlar. *Gürün 

haruh: Küçük hendek. *Gürün 

hasıl tarla: Sürülınüş, işlenmiş tarla. 

*Gürün, Çöplü 

hassek: Olgunlaşmadan yere düşen 

ham meyve. *Gürün 

haşelek: l. Çürük meyve. 2. Meyvenin 

yenmeyen çekirdekli kısmı. *Gürün, 

Telin *Divriği 

hatlöküm: Kesin olarak. *Gürün 

havuşlamak: Yoğurmak (köfte vb. şey-

ler için). *Gürün 

höre: Onbeş yirmi santimetre boyunda-

ki sopalarla oynanan bir çeşit oyun. 

*Gürün, Telin 

hul: Sağır. *Gürün 

ığıtlamak: Tahılı rüzgarda savurarak 

samanından temizlemek. *Gürün 

ırıklamak: Davarı suya çekmek. 

*Gürün, Çöplü 

ilikment: Koyun ve kuzuların kuyruk-

larının dibindeki sert kısım. *Gürün 

kabga: Yonga. *Gürün 

kabında kurumuş: Kansız, cansız 

adam. *Gürün 

kakmak: Gaga ile vurmak, gagalamak. 

*Gürün, Karadoruk 

kancılaz: Karabasan, kabus. *Gürün 

kangıldamak: Bunamak. *Gürün 

kanırtmaç: Yalan, abartılmış söz. 

*Gürün 

kañırtmaçlı: Etkili (söz için). *Gürün, 

Karadoruk 

karayanuh: l. Az süt verilmiş, cılız hay-

van yavruları. 2. Susuzluktan cılız 

kalmış bitki. *Gürün 

kargun: Bentte biriken su. *Gürün 

kavalmak: Övünmek. *Gürün 

kayma: Yassı taş parçası. *Gürün 

kaynana çiçeği: Salep bitkisi *Gürün, 

Telin 

keh keh geçmek: 1. Çok acıkmak. 2. 

Kuvvetten düşmek. *Gürün 

kemekem: Eksiksiz, tamam. *Gürün 

kerhat: Taşlı yer. *Gürün, Tekerahma 

kesmük: Sigara izmariti. *Gürün 

kıfır kıfır: Evecenlikle, çabuk çabuk 

(kaybolan şeyi aramak için). *Gürün 

kıtmıç: Kayısı kurusu. *Gürün 

kitlek: Kilitlenmiş kapı, dolap. *Gürün 

kor ocak: Çocuksuz aile. *Gürün, Telin 

köçen olmak: Köpek, kedi çiftleşmek is-

temek. *Gürün 

kömeç: Balgümeci. *Gürün, Telin 

körkösnü: Kaplumbağa. *Gürün 

kuçça: Ağabey. *Gürün 

küscici: Çabuk küsen çocuk. *Gürün 

larıklamak: Davar çağırmak. *Gürün, 

Çöplü 

lobuduk: Küçük, ufak tefek. *Gürün 

macık mıcık olmak: Hamurlaşmak, la-

pa olmak: Pişirdiğin pilav macık mı-

cık olmuş kızım. *Gürün, Telin 

maçcı olmak: Dertli olmak. *Gürün, Ka-

radoruk 

malah: Sersem, aptal. *Gürün 

mantıcı: Pinti, cimri. *Gürün 

masatlamak: Surat asmak. *Gürün 

maslah: Sersem, aptal. *Gürün 

mastafa: Bayır yerlere ağaç dikmek için 

yapılan set, seki: Akşama kadar 

mastafaya ağaç diktim. *Gürün, Te-

lin 

mığıl mığıl etmek: Kaynaşmak, çok yı-

ğılmak. *Gürün, Telin 

mılh olmak: Çok olgunluktan çürüme-

ye yüz tutmak (meyve için). *Gürün 

mırığı düşmek: Gururunu, saygınlığını, 

gücünü kaybetmek. *Gürün 

mısmıtıl: Tıpatıp, eşiti, benzeri. *Gürün 
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mızgıdar: Dayanıksız, sinirli. *Gürün, 

Çöplü 

mızmızlanmak: İşsiz güçsüz dolaşmak. 

*Gürün, Telin 

mojjik: Büyüyememiş, cılız boğa. 

*Gürün, Karadoruk 

mut olmak: Sonunda bir şeyi kabul et-

mek: Döndüm dolaştım yine buna 

mut oldum değil mi? *Gürün, Telin 

nazla: l. İnme, felç. 2. Soğuk algınlığı, 

grip. *Gürün, Telin 

ofurmak: Sinirlenmek, coşmak. *Gürün 

oşkurtmak: Öfkesini artırmak. *Gürün, 

Telin 

oyke: Öfke. *Gürün 

oynatmak: Sara hastalığına tutulmak. 

*Gürün 

oyulganmak: Oyalanmak: Deminden 

beri orada ne oyulganıp duruyor-

sun? *Gürün 

ödürlü: Uykuda korkan. *Gürün, Telin 

öğlek: Evlek. *Gürün, Telin 

öylek: Evlek. *Gürün, Telin 

öyüştürmek: Bir olayı, gizlenilen şeyi 

duyurmak, yaymak. *Gürün 

öyüştürmek: Yağlı bir öğeyi, bir nesne-

ye ova ova iyice emdirmek. *Gürün 

öznek: Ağacın çatallandığı yer. *Gürün 

palaşha: Yağmacılık. *Gürün 

paloğra: Abartı, palavra. *Gürün, Telin 

papıhlamah: Çocuğu okşamak. *Gürün 

parduç: Tandıra yapılan badana. 

*Gürün 

pelesek: l. İyi bakım, özen. 2. Güvence, 

inanca, sağlama bağlama. *Gürün 

pepe: Uyuşuk, sersem. *Gürün 

pesvende: Yapılan bir işin eksik kalan 

yanları. *Gürün 

petir püdür: Pürüzlü, düzgün olmayan. 

*Gürün 

pıçı pıçı: Bir şeyin çok etli olması için. 

*Gürün 

poğ: Evlek: Bu poğ sulandı mı? *Gürün, 

Telin 

portlah: Patlak. *Gürün 

püngül püskül: Salkım saçak. *Gürün 

pürsek: Karışmış, bozulmuş ip, iplik 

yumağı. *Gürün 

samarık: Hastalık. *Gürün, Telin 

samaruh: Kalıntı. *Gürün 

seten seyrek: Tek tük. *Gürün 

sine: Kızarmış ekmek, ekmek kabuğu. 

*Gürün 

sipsilenmek: Köşeye büzülüp sinsi sinsi 

durmak. *Gürün 

soğlanmak: Sinsice, gizlice, içeriye so-

kulmak, eve girmek. *Gürün 

soğnak: Yavrusu ölüp, zamansız sütü 

çekilen davar. *Gürün 

soruşmah, soruşmak: Yüzü üzüntüden 

solmak. *Gürün 

soruşup kalmak: Apışıp kalmak, alık-

laşmak, suçlanmak. *Gürün 

suğran: İç giysisi. *Gürün, Tekerahma 

sumasaker: Atın alnından burnuna 

doğru uzanan bel, akıtma, ak benek. 

*Gürün, Tekerahma 

şaltak: Çok bağıran kimse. *Gürün, Te-

lin 

şıkgartım: Sık, bitişik dizilmiş (altın, süs 

eşyası vb.). *Gürün 

şirelenmek: Nazlanmak. *Gürün 

takım: Geviş getiren hayvanlarda iş-

kembe ve bağırsaklar. *Gürün, Telin 

tasak: Cılız hayvan eti. *Gürün 

tatabazlık: Çanak yalayıcılık, dalkavuk-

luk. *Gürün 

tavga çorbası: Ayran ve yarma ile yapı-

lan çorba. *Gürün 

teltük: Söylenişi zor olduğu için kolay 

anlaşılmayan sözcük. *Gürün 

tenek: Asma, kabak ve salatalığın uza-

mış sürgünleri. *Gürün 
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tenli: Tam kurumamış, nemli (giysi 

için). *Gürün 

tepdili şaşmak: Telaşlanmak. *Gürün 

terpoş: Çocuk şapkası. *Gürün 

tıvgı: Tetanos. *Gürün 

tincik: Bitkilerin emici, ince kökleri. 

*Gürün 

tinko: Alıngan, çabuk darılan. *Gürün 

tirit: Etin sinirli bölümü. *Gürün, Telin 

tokluluk: İlkbaharda yaşını dolduracak 

kuzuyu almak üzere sonbahardan 

verilen para. *Gürün 

tongallaşmak: Yeni zengin olmak. 

*Gürün 

totabaz: Güler yüz gösteren, hoş davra-

nan. *Gürün 

turudu: Sıkıntı ve yokluk görmemiş 

kimse, nazlı. *Gürün 

umsuruk: Düş kırıklığı, umut kırıklığı. 

*Gürün 

unamamak: Isınmamak, benimseme-

mek. *Gürün 

ürük: Dam kıyısı. *Gürün 

üznük: Geçmeye yüz tutmuşken, yeni-

den artmış hastalık. *Gürün 

vayın çoyun: İster istemez. *Gürün 

vayına oturasın: Acısını göresin (ilenç). 

*Gürün 

velvele: Yaramaz çocuk. *Gürün 

yanpeş olmak: Yardım etmek, arkala-

mak. *Gürün 

yapındırmak: Yavaş yavaş alıştırmak. 

*Gürün 

yasan: Öngörü. *Gürün 

yelmeşmek: Fazla pişmekten ezilmek. 

*Gürün 

yemişan: İğde meyvesi. *Gürün 

yıkılmak: Birinin evinde çağırısız yatı-

ya, yemeğe kalmak. *Gürün 

yoğuncumak: Yalvarmak. *Gürün, Te-

lin 

yön görmek: Uygun görmek. *Gürün 

yüz tutamağı: Bir olayın gelişme yönü-

nü etkilemek için öne sürülen, örnek 

gösterilen başka bir olay. *Gürün 

zırbalamak: Zorlamak. *Gürün 

zivriğini almak: Yalvarmak, acımasını 

uyandırmak. *Gürün 

zombur: İriyarı (adam). *Gürün 

zonguldamak: Oturduğu yerde, tepinir 

gibi yapmak. *Gürün 

 

 

5. Hafik İlçesinden Derlenmiş Kelimeler: 

Hafik ve bağlı köylerinden sözlüğe 19 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. 

Hafik dışında Buhuya, İpsile, Tavşanlı ve Yeniköy isimleri zikredilmiştir. 

Bu kelimeler şunlardır: 

denden: Bir çeşit kır meyvesi. *Hafik, 

İpsile 

dığdak: Bir çeşit yabani ağaç meyvesi. 

*Hafik, İpsile 

dutak: Keser, destere, burgu gibi aygıt-

lar. *Hafik 

düğün yaprağı: Dere kenarlarında biten 

geniş yapraklı bir ot. *Hafik, Yeniköy 

gıldik: Bir çeşit ibrik. *Hafik 

gürük: Kılçıksız buğday. *Hafik, Kara-

yün 

hafik: Bir çeşit gerdanlık. *Hafik, İpsile 

hızan: Yapılarda kullanılan uzun yuvar-

lak ağaçlar. *Hafik, İpsile 

karacuh: Ot tohumu. *Hafik, Tavşanlı 

kasuh: Kasık. *Hafik, Tavşanlı 

kaştarlamak: Hayvan bakmak, besle-

mek. *Hafik 
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kırşaklanmak: Çok bükülen ip dolaş-

mak: İp, kırşaklandı. *Hafik, Tavşanlı 

molah: Ağaçların yeni süren filiz ya da 

yaprakları. *Hafik 

pur: Acı, kekremsi: Hafiğin suları pur-

dur. *Hafik 

sarıtoppas: Sarı ve kılçıklı buğday. 

*Hafik, Karayün 

turam: Kuru kil tabakası. *Hafik, Kara-

yün 

vurgu: Ağaç delmede kullanılan gereç. 

*Hafik, Buhuya 

yabanbacı: Baklagillerden bir bitki. 

*Hafik 

 

6. İmranlı İlçesinden Derlenmiş Kelimeler: 

İmranlı'dan 1 ‘benzersiz’ kelime girmiştir: 

ahide: İp. *İmranlı, Arık 

 

7. Kangal İlçesinden Derlenmiş Kelimeler: 

Kangal ve bağlı köylerinden sözlüğe 60 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. 

Kangal dışında derleme yapılan yerleşim alanları arasında Alacahan, 

Bahçeyurt, Bulak, Deliktaş, Dışlık, Kabakçevliği, Kertmeağcamescit, Ko-

cakurt ve Soğukpınar isimleri görülebilmektedir. 

Bu kelimeler şunlardır: 

aciye: Yalnız başı yıkayıp taramayı bil-

dirir. *Kangal ve bazı köyleri 

aksik atak: Eksik etek, kadın, genç kız. 

*Kangal, Kertmeağcamescit 

baca kaşı: Toprak damın kenarlarındaki 

çıkıntı, saçak. *Kangal ve köyleri 

batal: Çirkin: Sizin gelin çok batal. 

*Kangal ve köyleri 

bavurtlan: Çil kekliğe benzeyen boz 

renkli bir tarla kuşu. *Kangal, Bek-

taş, Ağmara, Akçakale, Satören, Ak-

çaşehir 

bérç: Davarı ağıla sürme. *Kangal 

bıcı bıcı bitmek: Yediği yaramak, şiş-

manlamak. *Kangal köyleri 

boymak: Yorumlamak. *Kangal, Delikli-

taş 

bunalak: Büyük bir sinek. *Kangal, De-

liktaş 

büğnü: Arabada mazı da denilen iki te-

kerlek arasındaki ağacın başına geçi-

rilen tahta, bir çeşit araç. *Kangal, 

Bahçeyurt 

caydah: Başıboş hayvan. *Kangal, 

*Gürün 

cinbaş: Çabuk yürüyen at. *Kangal, Gü-

rün 

çahışmak: Ödünlenmek, denge sağla-

mak: Senin sütü ·getir, benim sütle 

çahıştırak. *Kangal 

çâşır: Boş gezen. *Kangal, Bazı köyleri 

çatanah: Feslere dikilen altın süs. 

*Kangal 

çedek: Pis ve beceriksiz olan kimse: Kes, 

çedek sende mi laf sahibi oldun. 

*Kangal, Kertmeağcamescit 

çırahlamak: Kırmak. *Kangal 

damah: Damak. *Kangal ve köyleri 

danesi gün: Ertesi gün: Cuma günü gi-

demedim, danesi gün gittim. 

*Kangal, Kertmeağcamescit 
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dellöğ: Saygısızca hareket eden. 

*Kangal, Soğukpınar 

dili datlı: Hoşsohbet. *Kangal, Soğuk-

pınar 

dipcil: 1. Sonuncu: Sen sınıfta en dibcil-

sin. 2. Birbirinin sırtından atlayarak 

oynanan bir çocuk oyununda ebenin 

söylediklerini unutarak söyleyeme-

yen oyuncu. *Kangal ve köyleri 

döğmeli: Sim işlemeli ipek kumaş: Ben 

döğmeli bürüğümü satıyorum. 

*Kangal ve köyleri 

duluh: Duvar dibi. *Kangal, Hamal 

ebegarı: Bilgiçlik taslayan. *Kangal, So-

ğukpınar 

ebemkarı: Kocakarı. *Kangal, Soğukpı-

nar 

el yağlığı: Mendil. *Kangal 

ero: Teneffüs. *Kangal, Soğukpınar 

esem: Sağlam, sağlığı yerinde olan 

(kimse). *Kangal 

geam: Herhalde: Geam gelir. *Kangal, 

Bulak 

gezin: İki yaşında koyun. *Kaugal 

halın: Kız tarafının, damat tarafından 

aldığı para, mal: Ali ağa yeni hısım-

larından bin lira halın almış. 

*Kangal, Kocakurt 

heğri: Bundan böyle, artık: Yürü heğri. 

*Kangal, Dışlık 

henek: Oyun yeri. *Kangal 

ilmek: İnsanı oyalayacak, bağlayacak iş: 

Bana bir ilmek bulunuz. *Kangal, 

Deliktaş 

kavurga etmek: Kavurmak. *Kangal 

kepirmek: Bayatlamak. *Kangal 

kerpimek: Bayatlamak. *Kangal 

kırlangıç: Sığırların dil ya da kuyruk al-

tında olan, kan alınınca geçen bir 

hastalık. *Kangal 

koyak: Köşe, taraf. *Kangal, Deliktaş 

kömüş: Genç, sevimli erkek manda. 

*Kangal, Dışlık 

körlek: Tembel, uyuşuk. *Kangal, Delik-

litaş 

kubaşık gitmek: İki sürü birlikte git-

mek, otlamak. *Kangal 

kül ipi: Koyunlar kırkılırken ayaklarını 

bağlamak için kullanılan ip. *Kangal 

menlemek: Ötmek: Bizim horoz şafak 

atar atmaz menlemeye başlar. 

*Kangal 

namtik: Çayırlarda biten, kökü yenilen 

dikenli bir bitki. *Kangal, Kabakçev-

liği 

narhıslanmak: Sinirlenmek. *Kangal, 

Dışlık 

öğürdemek: Göğüsten ses çıkarmak. 

*Kangal 

salıkcı: Düğünlerde kız evine, düğün-

cünün geleceğini bildiren adam. 

*Kangal 

soyha: Ters, huysuz. *Kangal, Dışlık 

söbelek: Kundak: Hatice çocuğu söbe-

lek yap. *Kangal, Kavak 

suyam: Bir karış. *Kangal, Dışlık 

teleme: Bir çeşit çocuk oyuncağı, topaç. 

*Kangal 

tohlucu: Batı yeli. *Kangal 

tumutmak: Uyumak. *Kangal 

yarımca: Koyunların kuyruğunda görü-

len bir tür yara. *kangal 

yeygel: Lezzetli. *Kangal, *Koyulhisar 

zargı: Arabozucu. *Kangal, Alacahan 

 

8. Koyulhisar İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Koyulhisar ve bağlı köylerinden sözlüğe 160 ‘benzersiz’ kelime gir-

miştir. Koyulhisar dışında derleme yapılan yerleşim alanları arasında Ar-

paalan, Hacıilyas, Musaferiz ve Yukarı Kale isimleri geçmektedir. 
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Bu kelimeler şunlardır: 

ağcababa: Yuvasını kayaların derin ko-

vuklarına yapan bir kuş. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

ağıçalık: Kadınların iş yaparken giydik-

leri geniş ağlı; uzun paçalı don. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

alasaksoğar: Uzun kuyruklu ve beyaz 

kanatlı bir çeşit kuş. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

alt: Yırtılan çorabın tabanına yeniden· 

örülen parça. *Koyulhisar, Hacıilyas 

alutalamak: Zayıf, halsiz kalmak, kuv-

vetten düşmek. *Koyulhisar 

anaç: Su arkı, bent. *Koyulhisar 

başüstü: Çocukların oynadığı çizgi 

oyununda baş üzerine taş koyarak 

dolaşma durumu. *Koyulhisar, Ha-

cıilyas 

bığ: Aluvyon. *Koyulhisar 

cığla: Bir yıllık soğan. *Koyulhisar 

cığla: Büyümemiş, bodur (kimse). 

*Koyulhisar 

çiğit: Kuru fasulye. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

çingirt: Tomruğun öküzler tarafından 

çekilmesi için tomruğa çakılan de-

mir. *Koyulhisar 

çorlamak: Yemek yemek. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

dandiklemek: Yazmayı çeneden başla-

yarak başa dolamak. *Koyulhisar 

düşnük: Fakir. *Koyulhisar, Hacıilyas 

eğrilce: Erik çağlalarının yağmur etki-

siyle bozulması. *Koyulhisar, Hacı-

ilyas 

elmahi: Ufak elma kurusu. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

evseklemek: Tasalanmak, üzülmek. 

*Koyulhisar 

evurtlemek: Bir şeyin iyilerini seçmek. 

*Koyulhisar 

evürtlemek: Bir şeyin iyilerini ve ele ge-

lenlerini seçmek. *Koyulhisar, Hacı-

ilyas 

finik: Burun deliklerinde olan kirler. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

gadak: Kazan kulpunun tutturulduğu 

·yer. *Koyulhisar, Hacıilyas 

gazguç: Bir yere verilen dayanak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

geğinz: Burun boşluğunun arka kısmı, 

geniz: Öksürünce geğinzimden kan 

geliyor. *Koyulhisar, Hacıilyas 

gelin yanısı: Gelinin yüzüne örtülen ör-

tü, duvak. *Koyulhisar, Yukarıkale 

gendürüf: İneklerin boğazına takılan 

tam halka olmayan eğri ağaç. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

gığış: Normal büyümemiş, küçük kal-

mış şey. *Koyulhisar 

gılman: Kabarık saçlı (kimse). 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

gımçınmak: Başkasından faydalanmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

gircivik: Vesvese. *Koyulhisar, Yukarı-

kale 

goğnük: Ormanın yakılmasıyle elde 

edilen tarla. *Koyulhisar, Hacıilyas 

goner: Küçük soğan. *Koyulhisar, Yu-

karıkale 

gongak: Kendini bilmeyen, serseri, deli. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

gongalah: Büyük yumurta biçiminde 

ceviz. *Koyulhisar, Hacıilyas 

gorlaşmak: Odun ve kömür köz haline 

gelmek. *Koyulhisar, Hacıilyas 

gorlengöp: Gübreli ve nemli yerlerde 

yaşayan kanatlı bir böcek. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 
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govertmeç: Suyu bol ayran. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

govsemek: İnek ve dişi manda erkek is-

temek. *Koyulhisar, Yukarıkale 

göçergi: Tarlayı biçerken ya da sürerken 

aynı yönde ilerleyen işçi. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

göğüs yorganı: Çocuk yorganı. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

gömbek: Boynuzsuz öküz ya da keçi. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

gömlek: Su kovası. *Koyulhisar, Yuka-

rıkale 

görelmek: Baş köşeye geçip oturmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

görüş yapma: Nişandan sonra, oğlan ta-

rafının kızı görmeğe gitmesi. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

göz kaçığı: Göz önünden sıvışarak gi-

den, kaçan (kimse). *Koyulhisar, 

Yukarıkale 

gözeleme: Beşik çemberi. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

gözlük: Lahana, pancar, turp gibi sebze-

lerin tohumu. *Koyulhisar, Hacıilyas 

gudul: Mısır unundan yapılnuş ekmek. 

*Koyulhisar 

gulut: Mısır ekmeği. *Koyulhisar, Yuka-

rıkale 

gundek: Kısa. *Koyulhisar, Yukarıkale 

guruk: Kılçıksız buğday. *Koyulhisar, 

Yukarıkale 

guruk: Küçük kulaklı keçi, koyun. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

guyemin: Gök renkli, yuvarlak taneli, 

turşusu yapılan bir çeşit üzüm. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

güey: Damat. *Koyulhisar, Yukarıkale 

gürülböcü: İpek böceği. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

hamuslu: Köyde çamaşır yıkama yeri. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

holt: İyi olmayan (şey için). *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

hot: Biçimi yuvarlak olan (taş için): Ka-

yalık yerlerde hot çok olur. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

ıyılmak: Sıvı şey incecik akmak. 

*Koyulhisar 

ibimek: Çok kötü kokmak. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

ifloo: Oklava. *Koyulhisar, Hacıilyas 

igez igez: Ağır ağır, yavaş yavaş. 

*Koyulhisar 

kandoz: Kurnaz, kandırıcı, dedikoducu. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

kaydalanmak: Yavaş sesle türkü, şarkı 

söylemek, mırıldanmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

kemirtlek: Çok zayıf kimse. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

kemre: Su yollarına döşenen ağaç boru. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

keysilmek: Arkaya dayanarak oturmak. 

*Koyulhisar 

kınıkmak: Kıskanmak. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

kıpçınmak: Başkasının sırtından ge-

çinmek. *Koyulhisar, Hacıilyas 

kolbezi: Kundak. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

kovalkan: Övünen. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

koyasa: İyi mayalanmış hamur ya da 

ekmek. *Koyulhisar, Hacıilyas 

kösmek: Darılmak, küsmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

kulbik: Çapa. *Koyulhisar, Yukarıkale 

kundak: Tay. *Koyulhisar, Hacıilyas 

kunduz: Siyah. *Koyulhisar, Hacıilyas 

küssü durmak: Dargın durmak. 

*Koyulhisar 

macok: Üç yaşındaki manda yavrusu. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 
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mağramak: Önem vermemek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

mara: Köy otlağı. *Koyulhisar, Hacıilyas 

menük: Mekik. *Koyulhisar, Hacıilyas 

mıyat olmak: İlgilenip gözetmek, ko-

rumak. *Koyulhisar, Hacıilyas 

minneli: İçine çökelek ya da kıyma ko-

nularak yapılan uzun pide. 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

mohuh: Çok eskimiş. *Koyulhisar, Hacı-

ilyas 

muhre: Dişeti. *Koyulhisar 

mumlu: Çocukların altına konulan mu-

şamba. *Koyulhisar, Hacıilyas 

neste: Büyük sopa, değnek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

odek: Korkak, ödlek. *Koyulhisar, Hacı-

ilyas 

oynamak: Toprak yarılmak, kaymak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

öğüntü: Yamaçtan kayıp aşağıda yığılan 

ince toprak. *Koyulhisar, Hacıilyas 

pataz: Ağaçtan yapılmış çamaşır tokacı. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

perk: Çıta, ince tahta yapılan ağaç ve 

ağacın dış kısmı. *Koyulhisar, Arpa-

alan 

pirmut: Biçilirken orağın ağzından dö-

külen ekin. *Koyulhisar, Yukarıkale 

puşut: Kurutularak öğütülmüş ahlat 

unu. *Koyulhisar 

sahar: Alnı ak lekeli hayvan. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

sahsuvan: Uzun kuyruklu, beyaz kanat-

lı bir çeşit kuş. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

sırgat: Hayvan sayımı yapan kimse. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

siper: Çocuk önlüğü. *Koyulhisar, Hacı-

ilyas 

sorut: Ağız köpüğü. *Koyulhisar, Hacı-

ilyas 

sömürtkon: Asık yüzlü, somurtkan. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

söve: Karasabanın toprağa az işlemesi. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

sürüt: Buğday değirmeni. *Koyulhisar 

şırnaşık: Sırıtkan. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

şorutlanmak: Ağzından tükürük saç-

mak. *Koyulhisar, Hacıilyas 

talamak: Köpek ısırmak. *Koyulhisar 

taşanlamak: Ekin, yelden dalgalanmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tavasapı: Gece yansından sonra görülen 

tava biçimindeki yıldız kümesi. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tedirğin: Kayıp, yitik. *Koyulhisar, Ha-

cıilyas 

tehküllü: Nişanlı: Fatma gel bak, Ay-

şe'nin tehküllüsü geçiyor. *Kavak, 

Üçhanlar 

tekelenmek: Keçi çiftleşmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tepmek: Tüylü kumaşları sürterek tüy 

ve kıllarından temizlemek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

teselleme: Avutma, oyalama. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tıkır: Para. *Koyulhisar, Hacıilyas 

tırnık: Çok küçük parça. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

tırtıl gibi çekmek: Durmadan taşımak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tiftik: Karakeçinin kılları arasında bu-

lunan yumuşak yün. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

topca: Toplu halde, toplanmış. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tölemiyesice: Allah seni büyütmesin an-

lamında ilenç. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

tula: Çocuk: Usandım bıktım bu tula-

lardan. *Koyulhisar, Hacıilyas 
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tutunmak: Dayanmak, sığınmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

tutuşlamak: Eline geçeni· yanındakine 

vermek. *Koyulhisar, Hacıilyas 

uğuşmak: Keçeleşmek, sertleşmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

üğrüm üğrüm: Sessiz sessiz, ağır ağır. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

ületmek: İletmek, ulaştırmak. 

*Koyulhisar, Musaferiz, Hacıilyas 

ülü: Elenmiş bulgurun incesi. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

üpremek: Eskimek, yıpranmak, kulla-

nılmaz duruma gelmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yağınlı: Geniş omuzlu. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

yağlık bağlamak: Çok kirlenmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yağsah: Bit yumurtası, yavrusu. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yahşi: Yiğit. *Koyulhisar 

yalhı: Yılkı. *Koyulhisar, Hacıilyas 

yalyapaluk: Eğri büğrü. *Koyullüsar, 

Hacıilyas 

yanpir: Şaşı. *Koyulhisar, Hacıilyas 

yapıldamak: Kaş göz oynatmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yapuh, yapuk: Boynuzu yassı (hayvan). 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yarandırmak: Saydırmak, sevdirmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yarmaca: Yarılıp, içi gösterilerek satılan 

kesmece, kavun karpuz. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yaşartı: Islaklık, hafif su sızıntısı. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yavşınmak: Pişmanlıkla özür dilemek. 

*Koyulhisar 

yazlama: Hayvan yaza çıkma. 

*Koyullüsar, Hacıilyas 

yefelek: Çabuk. *Koyulhisar, Hacıilyas 

yegiçe: Yeni yetişen üzüm bağı. 

*Koyulhisar, Yukarı, Kale 

yeğnilmek: Doğurmak. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

yek: Domino oyununda tek delikli taş. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yelim yelim yeldirmek: Sürekli izle-

mek. *Koyulhisar, Hacıilyas 

yellehlemek: Ardı sıra savurup atmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yelli: Oturaklı. *Koyulhisar, Hacıilyas 

yenni: Doğurmak üzere olan, memeleri 

büyüyen (hayvan). *Koyulhisar, Ha-

cıilyas 

yıldızı erkek: Sevimsiz. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

yitiklenmek: İtilip kakılmak. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

yiv: Saçtaki aralık. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

yoğsunınak: Yokluğunu incelikle be-

lirtmek (bir nesnenin). *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

yürek oynaması: Aşırı korku. 

*Koyulhisar, Hacıilyas 

zındıkdeli: Zırdeli. *Koyulhisar, Hacıil-

yas 

zırbalamak: Zırvalamak. *Koyulhisar, 

Hacıilyas 

zibcik: Düdük aşısı yapmak için çıkarı-

lan kabuk. *Koyulhisar 

zipcik: İnce. *Koyulhisar, Hacıilyas 

zoğlamak: Kayıp gelmek. *Koyulhisar 

zongur zungur: Çok hızlı (titreme için). 

*Koyulhisar, Hacıilyas 



9. Suşehri İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Suşehri ve bağlı köylerinden sözlüğe 30 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. 

Suşehri dışında derleme yapılan yerleşim alanları arasında Ağrakos, Ka-

rayakup, Kayı, Sıyrınlık ve Söfker isimleri geçmektedir.  

Bu kelimeler şunlardır: 

ağzı kara olmak: Bozulmak, susturul-

mak, utandırılmak: Ali'nin dün ağzı 

kara oldu. *Suşehri, Ağrakos 

bıddık: Yuvarlak. *Suşehri, Agrakos ve 

çevresi 

cırhıt: Kotü, kirli iş. *Suşehri, Agrakos 

cunti: Taşlarla oynanan bir çeşit oyunda 

ebe taş. *Suşehri, Agrakos 

çilsi: Az çilli (kimse). *Suşehri, Karaya-

kup 

eşek eriği: Uçları sivri ve uzun bir çeşit 

yeşil erik. *Suşehri 

ezik: Bazı meyvelerden yapılan ekşimsi 

yiyecek, marmelat. *Suşehri 

gıdal: Balık ağı. *Suşehri, Söfker 

guçka: Semiz insan ve hayvımların çe-

nesi altından sarkan et parçası. 

*Suşehri, Ağrakos 

gulüt: Büyük darı ekmeği. *Suşehri, 

Göfker 

havuçluk: Sebze tarlası. *Suşehri, Ağra-

kos 

ibrişe: Yerden kaynayan su. *Suşehri 

iz: İs. *Suşehri, Karayakup 

kanyeli: İki üç gün süren şiddetli yel, 

kasırga. *Suşehri, Ağrakos 

kavık: Ark. *Suşehri 

kopaç: İnce ve dar ağızlı bir çeşit çapa. 

*Suşehri, Ağrakos 

kotaran: İçki dağıtan erkek ya da kadın. 

*Suşehri 

külbeşik: Porsuk. *Suşehri 

kürün: Hayvan yemliği. *Suşehri, Kayı 

örmek: Türkü söylemek. *Suşehri, Ağ-

rakos 

saçketesi: Bazlama. *Suşehri 

semet: Sepet. *Suşehri, Sıyrmlık 

sıra: Kimi sözcüklerin sonuna eklenerek 

ablatif anlamı verir: Yanısıra, ardısı-

ra, aklısıra. *Suşehri, Sıyrıklık 

sokmen: Hamur tahtası. *Suşehri, Ağ-

rakos 

ülpek: Üç dört kaynağın bir arada bu-

lunduğu yer. *Suşehri, Ağrakos 

yaraşlı: Yararlı. *Suşehri, Karayakup 

yığ: Saçlar arasındaki tarak geçecek boş-

luk. *Suşehri, Karayakup 

zov: Uzun ve ince ağaç. *Suşehri, Kayı 

zurnuk: Hayvan yalağının deliğini tıka-

yan ağaç tıkaç. *Suşehri, Sıyrınlık 

 

10. Şarkışla İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Şarkışla ve bağlı köylerinden sözlüğe 71 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. 

Şarkışla dışında derleme yapılan yerleşim alanları arasında Ağcakışla, 

Alaçayır, Baharözü, E. Hüyük, Maksutlu, Ortaköy, ve Karayakup isimleri 

geçmektedir. 

Bu kelimeler şunlardır: 

ağacat: Tabut. *Şarkışla, Kürtaraposman alaarga: Tüyleri renkli ve süslü bir cins 

karga. *Şuşehri, Ağrakos 



 52        H. İbrahim Delice 

aleyçin: Çiçeği dökülmüş çiğdem. 

*Şarkışla, Ortaköy 

anlak: Anlayışlı. *Şarkışla 

arıkçı: Hırsız. *Şarkışla 

arrk: Ark. *Şarkışla, M., Hüyük 

aru duru: Tertemiz: *Şarkışla, M., Hü-

yük 

avsuhmak: Korkutmak, zayıf düşür-

mek, yenmek. *Şarkışla, Karaözü 

ayrıksağa, ayrıksağı: Hırçın, haşin, 

hodbin. *Şarkışla, Çepni 

barşa: Kavgacı. *Şarkışla, Baharözü 

bebirlemek: Ağırlamak, ikram etmek. 

*Şarkışla, E., Hüyük 

bırakıntı: Ekilmeden bırakılan tarla. 

*Şarluşla 

bicirik: Mısır unundan yapılan ekmek. 

*Şarkışla, Ortaköy 

bürçekli: Kırlarda yetişen, havuca ben-

zeyen ve yenilebilen bir bitki. 

*Şarkışla, E., Hüyük 

cılavlanmak: Çalım satmak. *Şarkışla, 

Hüyük 

cıtgana: Kara çalı meyvesi. *Şarkışla, 

Deliilyas 

cızık: Davul, zurna ile oynanan bir çeşit 

oyun. *Şarkışla, Ortaköy 

cipil: Gelişi güzel yetişen fidan. 

*Şarkışla, Deliilyas 

ciynaz: Her işte zorluk çıkaran adam. 

*Şarkışla, Hüyük 

colap colap: Bol bol. *Şarkışla, Hüyük 

cuva: Kümes hayvanlarında renkli tüy. 

*Şarkışla 

çedene: Karıştırılarak kavrulmuş buğ-

day, kendir tohumu vb. tahıllardan 

yapılan kavurga. *Şarkışla 

çeten: Saman ölçü birimi. *Şarkışla, Or-

taköy 

çıkıtlık: Evlenme esnasında kız tarafı-

nın istediği para. *Şarkışla 

çısan çısan: Yavaş yavaş yağan yağmur. 

*Şarkışla, Ortaköy 

çilgi: Kadınların başlarına bağladıkları 

tülbent. *Şarkışla, Maksutlu 

dimi: Dokumacılıkta kullanılan bir ay-

gıt. *Şarkışla, Ortaköy 

dingildemek: Konuşmak. *Şarkışla, E., 

Hüyük 

eğen: Kadın elbiselerinin etek kısmı. 

*Şarkışla, E., Hüyük 

eğmek: Acele etmek. *Şarkışla, Ortaköy 

elice: Kazan. *Şarkışla 

gımgo: Tahta kıymığı. *Şarkışla, Mak-

sutlu 

gövellenmek: Küsmek. *Şarkışla, Orta-

köy 

gurruk: Fıtıklı kimse. *Şarkışla 

gübelek: Mantar. *Şarkışla 

habalbilik: Yenince bağırsakları bozan 

bir çeşit ot. *Şarkışla, Ortaköy 

havan: Büyük. *Şarkışla, İğdeli 

hırtampa: Kavga, gürültü. *Şarkışla, 

Maksutlu 

hoyuklamak: Birinin karşısında ayakta 

durmak. *Şarkışla 

hökena: Kabadayı. *Şarkışla, Maksutlu 

hörçümlemek: Usta işini iyi yapama-

mak. *Şarkışla, Ortaköy 

ılıtma: Sütün az pişmiş durumu. 

*Şarkışla, Ortaköy 

kanraklamak: Yeni doğan çocuk ilk pis-

liğini yapmak. *Şarkışla, Maksutlu 

kayısı püsü: Kayısı ve erik ağaçlarının 

çıkardıkları zamk. *Şarkışla, Mak-

sutlu 

kemt: Halı ve kilim dokumak için iple-

rin sarıldığı yuvarlak bir ağaç. 

*Şarkışla, Ortaköy 

kurga: Çekirdek. *Şarkışla 

mermerdek: Yabanördeği türünden bir 

kuş. *Şarkışla, Maksutlu 
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mırıl: Pislik, çöplük. *Şarkışla 

ocakbaşı: Mutfak. *Şarkışla, Maksutlu 

öcberlemek: İsteklendirmek, kışkırt-

mak. *Şarkışla, Maksutlu 

patana: Ağır iş gören. *Şarkışla, Maksut-

lu 

periktirmek: Kabuğunu yolarak, elleye-

rek yarayı yaymak. *Şarkışla, Ağca-

kışla 

sapılamak: Ses çıkarmak. *Şarkışla, 

Maksutlu 

sırıntı: Topraktan ya da taştan damla 

damla akan su. *Şarkışla, Maksutlu 

şabadanlık: Boşboğazlık, gevezelik. 

*Şarkışla 

şevindirik: Duygulanma, coşku, heye-

can. *Şarkışla 

şipik çalmak: El çırpmak, alkışlamak. 

*Şarkışla 

şirincelik: Nişan için yapılan şerbet tö-

reni. *Şarkışla ve çevresi 

taalti: Eyerin altına konulan yumuşak 

keçe. *Şarkışla, Maksutlu 

tala: Kumar oynayanlardan alınan kağıt 

yıpranma parası. *Şarkışla ve çevresi 

taş kapak: Tandırın ağzına kapanan in-

ce taş. *Şarkışla, Maksutlu 

töke: Saf, temiz. *Şarkışla, Baharözü 

tüfetaşı: Sacayağı gibi kullanılan üç taş. 

*Şarkışla, Alaçayır 

uçurmak: Yıkmak. *Şarkışla, Maksutlu 

uğrundan uğrundan: Gizliden gizliye. 

*Şarkışla, Maksutlu 

üflaz: Çabuk. *Şarkışla, Sızır 

yasar: Bir yaşında buzağı. *Şarkışla 

yılanaağıveren: Zehirli, yeşil renkli bir 

kertenkele. *Şarkışla, Maksutlu 

yüzetmek: Kavun, karpuz toplarken iri-

sini ayırmak. *Şarkışla ve çevresi 

zayıfsı: Zayıfça. *Şuşehri, Karayakup 

zıbçık: Zurna ve düdüklere takılan ötü-

cü dil. *Şarkışla, Maksutlu 

zifiri azmak: Öfkelenmek. *Şarkışla, 

Maksutlu 

 

11. Ulaş İlçesinden Derlenmiş Kelimeler: 

Ulaş’tan sözlüğe 2 ‘benzersiz’ kelime girmiştir.  

Bu kelimeler şunlardır: 

civalak: Babası belirsiz. *Ulaş 

cülük: Yankesici. *Ulaş 

 

12. Yıldızeli İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Yıldızeli ve bağlı köylerinden sözlüğe 51 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. 

Yıldızeli dışında derleme yapılan yerleşim alanları arasında Arslandağı, 

Arslandoğmuş, Çobansaray, İslim, Kavak, Kümbet, Pamukpınar, Subaşı, 

Türkmen aşireti, Yavaşak ve Yavu isimleri geçmektedir. 

Bu kelimeler şunlardır: 

ağzı ala: Geçimsiz, aykırı. *Yıldızeli, 

Çobansaray 

alpır: Kırmızı yansıma. *Yıldızeli, 

Türkmenleri 

arıngaç: Kuma, duş yeri. *Yıldızeli 

arkışlık: Bir kışa yetecek yiyecek. 

*Yıldızeli, Arslandoğmuş 
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atlım: Namlı; şanlı. *Yıldızeli 

aysınmak: Benzemeye çalışmak, taklid 

ctmek. *Yıldızeli, Subaşı 

bayıcı: Uyutucu, kandırıcı. *Yıldızeli 

bulgak: Başarı. *Yıldızeli, Türkmen, aşi-

reti, Subaşı 

burgan: Mengene sapı. *yıldızeli 

can bezi: Omurilik soğanı. *Yıldızeli 

caz: Yakan, yakıcı. *Yıldızeli, Subaşı 

cıyak: Baykuş. *Yıldızeli, Subaşı 

cicime: Soysuzlaşma. *Yıldızeli 

çalağı: Süpürge. *Yildızeli 

çatırayaz: Gece çıkan soğuk. *Yıldizeli 

çıdar: Çam ağaçı. *Yaldızeli 

çiğermek: Acımak. *Yıldızeli, Arslan-

doğmuş 

çingiz: Katı, sert. *Yıldızeli 

çitemek: Sık dokumak. *Yıldızeli 

çomar: Büyük lokma. *Yıldızeli 

dılıç: Konuşma. *Yıldızeli, Türkmen, 

aşireti, Subaşı 

döklük: Rüşvet olarak verilen odun. 

*Yıldızeli, Arslandoğmuş 

eğrek: Misafir odası. *Yıldızeli 

eğriç: Eğri. *Yıldızeli 

esirten: Neşe verici alkollü içki ve ben-

zeri maddeler. *Yıldızeli 

hermi: Duvarların üzerine konan ağaç, 

kiriş. *Yıldızeli 

hodak: Topaç. *Yıldızeli, Kümbet 

hürtük: Çığ. *Yıldızeli, Arslandoğmuş 

ışanlamak: Şafak vakti hava aydınlan-

mak. *Yıldızeli, Kavak 

içinlemek: İçerlemek. *Yıldızeli, Ars-

landoğmuş 

kalak: Kesilen meşe ağacının kökü. 

*Yıldızeli, İslim 

kapu korusu: Kapının arkasına konan 

ağaç sürgü. *Yıldızeli, Kümbet, köyü 

kızanmak: Kızakla kaymak. *Yıldızeli, 

Aslandoğmuş 

kömüş ineği: Dişi manda. *Yıldızeli 

latdik: Kuşburnu meyvesini ezip yu-

muşattıktan sonra yapılan topak. 

*Yıldızeli, Pamukpınar 

savut: Turşu küpü. *Yıldızeli, Yavu 

seği: Ucu yanmış odun. *Yıldızeli 

semene: Çimlendirilerek kurutulmuş ve 

öğütülmüş buğday unundan yapı-

lan bir çeşit tatlı. *Yıldızeli, Yavu 

serken: At ve sığırlarda görülen şap 

hastalığı. *Yıldızeli, Yavu 

sıpıç: Küçük sıpa. *Yıldızeli 

sufrayıldızı: Akşam yıldızı, güneş bat-

tıktan sonra doğan yıldız. *Yıldızeli, 

Kavak 

suracan: Suskun, sessiz (kimse). 

*Yıldızeli, Kavak 

surmak: Yere bakarak susmak: Büyük-

lerin karşısında surmak iyi bir huy-

dur. *Yıldızeli, Kavak 

süsab: Susama. *Yıldızeli, Yavu 

tekneşik olmak: Birlikte kalmak. 

*Yıldızeli, Arslandağı 

tepdevir: Tekme ile sökülen ağaç kökle-

ri: Tepdevir çırası. *Yıldızeli 

tütselik: Baca. *Yıldızeli, Çobansaray 

ürbermek: Bir savı kanıtlamak için bo-

şuna çalışmak. *Yıldızeli, Arslan-

doğmuş 

vul: Kül. *Yıldızeli, Yavaşak 

zırdurmak: Aşık, tepe üstü durmak. 

*Yıldızeli, İslim 

 

13. Zara İlçesinden Derlenmiş Kelimeler 

Zara ve bağlı köylerinden sözlüğe 78 ‘benzersiz’ kelime girmiştir. Za-

ra dışında derleme yapılan yerleşim alanları arasında Ağcakale, Dışlık 
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Bahtiyar, Bektaş, Boğanak, Derbent, Korkut, Panik, Kemersiz ve isimleri 

geçmektedir. 

Bu kelimeler şunlardır: 

abbo, abbu: İhtiyar, dede: Sakallıya va-

rıp da abbo mu diyeceksin. *Zara 

açasına: Açık olarak, açık durumda. Be-

zi açasına ser. *Zara 

açasıya: Açıncıya kadar, açmadan önce: 

Paket açasıya yırtıldı. *Zara 

açma: Atın karnını özengiyle kanatıp 

yara yapma. *Zara 

ağ açmak: Kadınlar adet gördükten 

sonra hamama gidip temizlenmek. 

*Zara 

ağruh: Kızgın, öfkeli, içerlemiş. *Zara 

ahurmak, ahırmak: Tükürmek, balgam 

çıkarmak. *Zara 

ahuruh: Öksürük. *Zara 

ala getirmek: Hileye getirmek, tuzağa 

düşürmek: Ala getirdiler de öldür-

düler. *Zara 

ala getirmek: Yaşlanan hayvanın kılları 

beyazlaşmak: Bizim at ala getirdi. 

*Zara 

alabakar: Turuncu, kırmızıya çalar 

renk: Alabakar kilim dokuttum. 

*Zara 

alagaz: Kömür yanarken çıkan gaz, kar-

bondioksit. *Zara 

alakant: Şekerli su üzerine konulan ve 

iki renkli görünen çay. *Zara 

alamanı: Erkekçe, mertçe; Alamanı ko-

nuş, döneklik istemem. *Zara 

andırı: Aptal, sersem. *Zara 

apu etmek: İşemek, kirletmek. *Zara 

apu: Pis, kirli: Apu, onu eline alma oğ-

lum. *Zara 

aralamak: Çok bağırarak sesleri bastır-

mak. *Zara 

argaz: Dilsiz. *Zara köyleri 

argun: Gizli, saklı: Bu sırrı sana söyle-

dim argun tut. *Zara 

arılık etmek: Temizlik yapmak. *Zara 

asalak: Yüz, surat. *Zara 

aşgere: Açık, besbelli, aşikar. *Zara 

aşgeve işgeve: Fırında ekmek pişirildik-

ten sonra, tekne kazıntısından yapı-

lan sert ekmek. *Zara 

av belleği: Av yeri, av için öğrenilen, 

seçilen yer. *Zara 

avketmek: 1. Oyalamak, susturmak. 2. 

Kovmak. *Zara 

ayak eni: Evlenen kız baba evinden çı-

karken ayaklarının altına güvey ta-

rafından serilen kumaş. *Zara 

ayranı kabarmak: Haylazlık etmek, ter-

biyesizlik etmek. *Zara 

azmuh, azmuk: Bahçe ve bostanlarda 

biten yabani otlar. *Zara 

cenik: Bir cins armut. *Zara 

cıncık: Baharda ilk yetişen, pişirilip ye-

nen ot: Cıncık çıksa da biraz pişir-

sek. *Zara 

cognık: Burnu çokük olan (kimse). 

*Zara 

corcor pekmezi: Duttan yapılan sulu 

pekmez. *Zara 

cülük: Yabani bezelye. *Zara 

çonur: Dut ağacından yapılmış tek par-

çalı üç telli saz. *Zara 

dadik: Küçük çocuğun ilk defa ayakta 

durması, tay durma. *Zara 

derimek: Gelmek: Seferberlikte zapti-

yeden bir dayak yedim, aklım başı-

ma derimedi. *Zara, Bektaş 

dirilik: Açıkgözlük: Ahmet dirilik etti 

kendisini kurtardı. *Zara 

dişgirt: Kilim ve halı dokumaya yara-

yan üç ya da beş parmaklı demirden 

yapılmış dokuma aygıtı. *Zara, Ağ-

cakale *Kangal, Dışlık 
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ebidak: Kalmadı, bitti anlamında kulla-

nılır. *Zara 

emiceklik: Acelecilik. *Zara 

enne: Babanın kız kardeşi, hala. *Zara 

esmek: Davar ve koç katım zamanı, ka-

sım ayı. *Zara, Boğanak 

filize: Kürklü manto. *Zara 

gabalak: Dağnınk, darmadağınık: Ay-

şenin saçı gabalak. *Zara 

gaksatmak: Bozmak, kırmak, harap et-

mek. *Zara 

gıravı: Çığ. *Zara 

görüt: Bir yaşında erkek oğlak. *Zara, 

Ağakale 

guz: Yaz geceleri davarların ayaklarıyle 

eşeleyip yaptıkları yatılacak yer. 

*Zara, Derbent 

gübah: Toprağı kabarık tarla. *Zara, 

Korkut 

havkalık: l. Atılganlık. 2. Gevezelik. 

*Zara, Bektaş 

hor: Bereketsiz: Toptan alınmayan yiye-

cek hor olur. *Zara 

horso: Şişman. *Zara 

hoşimek: Yumuşak yüzlü (kimse): O 

hoşimeğin biridir. *Zara 

ıpılık: Hafif ateş: Bir ıpılık et, ısınalım. 

*Zara 

incimek: Bozulmak: Peynir incidi. *Zara 

kanaz: Esnekliği az olan kerestelik ağaç. 

*Zara 

nemesük: Utangaç, sıkılgan. *Zara 

ocunmak: Gücenmek. *Zara 

oflağı: Oklava. *Zara 

palak: Hamlamış, binilemeyen at. *Zara, 

Bahtiyar 

pernek: Toplantı: Pernek dağıldı. *Zara 

pürpürüm: Tel tel, ince ve dökümlü: 

Börek pürpürüm gibi. *Zara 

samarıklı: Hasta, zayıf: O samarıklının 

biridir. *Zara 

seriklemek: Uyuklamak. *Zara 

sırt sırta vermek: Yardımlaşmak, işbir-

liği yapmak. *Zara 

şipidik: İvecen, tez canlı. *Zara 

tekşiş: Çorap yırtıklarını örmeye yara-

yan ucu çengelli demir araç, tığ. 

*Zara 

tınnık: Ayran konulan tulum. *Zara, 

Panik 

tokuldamak: Su kaynamak. *Zara 

tostos: Şişman (çocuk için): Ayşe'nin oğ-

lu tostostur. *Zara 

tump: Yuva. *Zara, Korkut 

ulh olmak: Düzenli, sıralı olarak, toplu 

bir durumda gitmek. *Zara, Korkut 

üsge: Özge. *Zara, Ağcakale 

yiye: Eğe. *Zara 

yokturdur: Belki yoktur. *Zara 

yomak: Duvar örülürken, büyük taşla-

rın arasına sıkıştırılan taş parçası. 

*Zara 

 

14. Muhtelif İlçelerden Derlenmiş Kelimeler 

Sivas merkezi veya bağlı ilçelerin birkaçından birden derlenmiş 37 

kelime sözlüğe girmiştir. Bu kelimelerin genellikle birbirine yakın ilçeler-

den derlenmiş olması dikkat çekici bir durumdur. 

Bu kelimeler şunlardır: 

ajbun: Gübre. *Divriği *Kangal 

akın: Ekin, harmandan alınan buğday: 

Bu yıl 200 çinik akınımız çıktı. 

*Gemerek, Yeniçubuk *Kangal ve 

köyleri 

akmak: Ekmek (yiyecek). *Gemerek, 

Yeniçubuk *Kangal ve köyleri 
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akpapa: Beyaz saçlı (kimse). *Divriği 

*Zara köyleri 

anaç: Huy ve şekil bakımından anneye 

benzeyen: Küçüklüğünden beri 

anaçlığını bırakmadı. *Gemerek, Ka-

raözü *Şarkışla, Ortaköy *Kangal, 

Soğukpınar 

arıs: Sürülmemiş, terk edilmiş, bakımsız 

tarla: Bu yıl bizim tarlalar arıs kaldı. 

*Divriği, Mursal, Vazıldan 

*Gemerek, Karaözü 

bezaz: Lamba şişesi. *Kangal, Hamal, 

Kocakurt, *Gürün, Telin 

cekceki: 1. Topaç, çocukların iple dön-

dürdükleri bir oyuncak. 2. Topacın 

hareketi, dönmesi: Bu topaç ne ka-

dar cekceki. *Sivas *Gürün 

cığızlamak: l. Hile yapmak, 3. Huylan-

mak, ürkmek. *Sivas *Gürün, Kaş-

köyü 

çiper: Bahçenin kenarına dikenli bitki-

lerden yapılan çit, koruluk. *Divriği, 

Palha *Zara 

çulpara: Eski bez parçası. *Gürün, Telin, 

*Gemerek, Karaözü 

dana doluk: Karışık hayvan sürüsü. 

*Gemerek, *Şarkışla 

dilbağı: Öküzlerin boyunlarma geçiri-

len "U" şeklindeki ağacın uçlarını 

birleştiren kıldan yapılmış ip. 

*Daivriği, Bizevi, Eşke *Zara, Bedir-

veran 

ferikmek: l. Ürkütmek (daha çok hay-

vanlar için kullanılır). 2. Korkudan 

soluk soluğa kalmak. *Divriği, Palha 

*Zara 

gargın: l. Gövdeleri fazla gelişip odun-

laşmış bitkiler. 2. Sazlık. *Divriği, 

Kesme *Koyulhisar, Hacıilyas 

gelintırnağı: Baharda kırlarda açan, çi-

çeklerinin ucu mor, dipleri beyaz bir 

çeşit çiçek. *Divriği, Palha 

*Gemerek, Çepni 

gıfır gıfır: 1. Bir kimsenin gayretli ve 

becerikli olduğunu anlatır: Bizim ge-

lin çok iyi. Evin içinde gıfır gıfır do-

lanıyor. 2. Telaşla, heyecanla gidip 

gelmeyi anlatır: Jandarmalar gıfır gı-

fır bir kaçak arıyor. *Sivas *Gürün 

göze: Suların kenarında olan küçük ça-

yırlık. *Şarkışla, Palha *Divriği, 

Maksutlu 

güdük: l. Dam ve çatı için kullanılan 

uzun ve kalın ağaç. 2. Meşe ağacı 

kökü. *Gemerek ve köyleri *Şarkışla, 

Eskihüyük 

hışır: Tezek kırıntıları. *Şarkışla, Çöplü 

*Gürün, Çamova *Divriği 

itmemesi: Koltuk altında çıkan bir çeşit 

çıban. *Koyulhisar, Hacıilyas 

*Gürün 

karaltmak: Söndürmek. *Koyulhisar 

*Hafik, Tavşanlı 

könez: 1. Anası tazı, babası köpek olan 

yavru. 2. Küçük, yaramaz köpek. 

*Gemerek, Çepni *Gürün, Çöplü 

*Zara, Korkut,  

kötürüm: 1. Zayıf. 2. Gözü görmeyen, 

kör. *Gemerek, Çepni *Divriği, Va-

zıldan 

kurtbağrı: İri, yuvarlak çakıl taşı. 

*Gemerek, *Şarkışla 

maşafa: Su tası. *Divriği, Vazıldan 

*Koyulhisar, Yukarıkale 

mefte: Ölü. *Yıldızeli, Kavak *Gemerek, 

İğdeli 

öcbelenmek: 1. Bir şeyi kanıtlamaya ça-

lışmak. 2. Direnmek. *Yıldızeli, Ars-

landağı *Sivas 

sonak: Burun kemiği. *Şarkışla, Ağca-

kışla *Gemerek 

şohum: Lokına. *Yıldızeli *Kangal 
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taran: Geniş (genellikle ağız için). *Zara, 

Kemersiz *Koyulhisar 

tırısa gelmek: Koşarak gelmek. 

*Koyulhisar, Hacıilyas *Divriği, Va-

zıldan 

topuç: Bir çeşit tandır ekmeği ya da çö-

reği. *Gemerek, Çepni, Karaözü 

*Şarkışla, Maksutlu 

üzküre: Tas. *Koyulhisar, Hacıilyas 

*Divriği 

vicirti: Kuş yavrularının çıkardığı ses. 

*Koyulhisar, Yukarı, Kale *Hafik 

yelbent: Ottan çıkanları sakız. 

*Koyulhisar, Yukarı, Kale *Suşehri 

 

SONUÇ 

Sadece Sivas’tan derlenmiş kelimeler hızlıca gözden geçirildiğinde 

pek çok kelimenin köken ve kökenbilgisi açısından tek tek incelemeye ih-

tiyaç duyduyu görülecektir; çünkü, bu tür kelimeler ne başka ağızlarda 

kullanılmakta ne de genel dildeki bir kelimeden değişim yoluyla ortaya 

çıktığı hemen anlaşılamamaktadır. ‚Damın kıyılarına dizilen taş sırası.‛ 

anlamındaki ‘armu’, ‚Koyu kırmızı toprak.‛ anlamındaki ‘gogot, ‚Loğu-

sa.‛ anlamındaki ‘digasken’, ‚Kene.‛ anlamındaki ‘gırni’, ‚Tarlalarda bi-

ten ve kestaneye benziyen bir ot kökü.‛ anlamındaki ‘aragogik’ gibi. 

Yine genel konuşma dili ve diğer halk ağızlarında var olan kelimele-

rin sadece sivas ağzında farklı anlam ile kullanıldığı görülebilmektedir. 

Diğer ağızlarda genellikle ‘azıcık’ için kullanılan ‘acuh’ kelimesinin ‘l. 

Yenge 2. Hala 3. Teyze.‛ anlamları ile, diğer ağızlarda genellikle ‘enik’ 

kedi ve köpek yavrusu anlamı için kullanılan ‘encek’ kelimesinin ‘Merdi-

ven.‛ anlamı ile kullanılması gibi. Bu da Sivas ağzında kelimelerin hem 

ses hem de anlam değişikliği açısından hızlı değişime uğradığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Yine, anlamı nedeniyle ‘benzersizleşen’ kelimelerin detaylara inen 

anlamları ‚İbriklerdeki küçük delik.‛anlamı için ‘inzik’, ‚Hiç durmadan 

gülen kimse.‛ anlamı için ‘isik, ‚Boğazına düşkün.‛ anlamı için ‘lavgar’ 

‚Su birikintisi.‛ anlamı için ‘pi’ gibi tek kelimeyle isimlendirmiş olması da 

çok dikkat çekmektedir. 

Sivas ağzının Türk söz varlığında karşılığı bulunmayan kavramları 

isimlendirmede başarılı bir ağız olduğu ve genel dile özel çalışmalar so-

nucunde yeni yeni kelime kazandırma kaynağı olabileceğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Bu bağlamda, ‚İri gözlü, patlak gözlü (kimse).‛ anlamı için 

‘gözaçan, ‚Kırlarda yetişen, havuca benzer bir çeşit bitki.‛ anlamı için 

‘imammeselek’ örneklerinde olduğu gibi birleşik kelime yapısını kullan-

ması da ayrıca dikkat çekici bir ağız özelliği olarak belirginleşmektedir.  
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Sadece Sivas yöresinden sözlüğe giren bir grup kelimenin ‘benzersiz-

leşme’ nedeni de ses değişimleri sonucunda diğer yörelerdeki ve genel 

dildeki kullanımdan farklılaşmış olmasıdır. 

En dikkat çekici ses olaylarının başında ‘k’ > ‘h’ değişimi gelmekte-

dir: ablak > ablah, azıcık > acuh, aklık > ahlıh, almak > almah, barışık > ba-

rışıh, basık > basıh gibi. 

Yuvarlaklaşma temayülü de alık > aluh, pilavı > pilavu, pezik > be-

zük, çevirmek > çevürmek, alıç > eloç örneklerinde olduğu gibi dikkate 

değer bir ses olayıdır. 

‘e’ sesi garip bir şekilde ‘aksik atak’ örneğinde olduğu gibi ‘a’ sesine 

dönüşebilmektedir. 

Diğer önemli bir ses değişikliği ise ünlülerin uzun söylenmesidir: 

önaa, alaarga, çâşır, gooluk, ifloo kelimelerinde olduğu gibi. 

Son seste -bilhassa- ünlemlerde son ses ‘-n’ türemesi de ‘ahan’ örne-

ğinde olduğu gibi dikkate değer bir özelliktir. 

‘-ñ-‘ sesi de ‘añırmak’ > ‘ahırmak’ örneğinde olduğu gibi ‘-h-’ sesine 

dönüşebilmektedir. 

Türkçede olmayan ‘j’ sesi ‘ajbun (ahbun)’, ‘gijdik (iki veya üç yaşın-

daki tosun)’, ‘loj (loş)’, ‘mojjik (Büyüyememiş, cılız boğa.)’ örneklerinde 

olduğu gibi hissedilebilmektedir. 

‘Cıoğ (Kağnıda arka ve ön kopun boyunca uzanan ağaçlar.)’, ‘höültü 

(l. Su akıntısı. 2. İnsan topluluğunun akar gibi gelmesi.) örneklerinde ol-

duğu gibi iki ünlü yan yana kullanılabilmektedir. 

Ses ve anlam bakımından diğer ağızlarda benzeri olup olmadığı çok 

kesin olmasa da şimdilik sadece Sivas’a ait olduğu varsayılan –yani, Si-

vas’ın ‘benzersiz’ kelimelerinin listelenmiş olması bu bildirinin temel 

amacı idi. Yeterli bir değerlendirme yapılabilmesi için bir malzeme olarak 

ortaya konulmuştur ve çok çeşitli açılardan değerlendirilme ihtiyacı 

duymaktadır. 
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SİVAS AĞZINDA ESKİ (ARKAİK) ÖĞELER:  

ÂŞIK VEYSEL ve ÂŞIK TALİBÎ COŞKUN 

ÖRNEĞİ 
Old (Archaic) Elements in Sivas Dialect:  

Example of Âşık Veysel and Âşık Talibî Coşkun 
Özlem Ayazlı 

 

ÖZET 

Bu bildiride, Sivas ağzında tespit edilen eski (arkaik) öğeler üzerinde durulmuş 

ve bu öğeler Âşık Veysel, Âşık Talibî Coşkun’un şiirlerindeki eski öğelerle sınırlandı-

rılmıştır. Eski ya da diğer bir deyişle arkaik terimi ile “özellikle yazılı dilde kullanım-

dan düşmüş, tarihî bir süreçte kullanılmış sözcükler” kastedilmektedir. Bu tanım çer-

çevesinde yapılan araştırma neticesinde toplam 32 eski / arkaik sözcükler tespit edil-

miştir. Bu sözcükler şunlardır: bekit- “bir yere gözcü dikmek, nöbetçi koymak”, bele- 

“sarmak, kundaklamak”, belek “kundak”, bıldır “bir önceki sene, geçen sene”, bile 

“birlikte, beraber”, dağarcık “çuvaldan biraz küçük bir çeşit torba”, değme “her, her-

hangi, sıradan gelişigüzel” , eğin “sırt”, et- “söylemek, anlatmak”, ev- “acele etmek”, 

gen “geniş, huzurlu gün”, giyit- “giydirmek”, göğerçin “güvercin”, ırak “uzak”, 

kov- “yakalamaya çalışmak, takip etmek”, kuz “kuzey”, od “ateş”, onul- “iyileşmek”, 

sav “söz”, tamu “cehennem”, tez- “kaçıp uzaklaşmak”, tor “1. balıkçı ağı, 2. mec. tu-

zak”, uğürle- “yavaşça sallamak”, uğürlen- “yavaşça sallanmak”, ulat- “kaynaştır-

mak, perçinletmek”, ütül- “yenilmek”, üz- “kesmek”, yad “yabancı”, yazı “düz yer, 

ova, kır”, yıra- “uzaklaşmak”, yet- “ulaşmak”, yumuş “iş”. Ayrıca, Clauson’un tek 

örnek (hapax) olarak belirttiği Eski Türkçe ügrüg “çocuk için beşiği sallama” (ED 

113a) sözcüğünün de tek örnek olma özelliğini Sivas ağzında tespit edilen uğürle- (< 

ügrüg +le-) “yavaşça sallamak” sözcüğü ile kaybettiği de saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sivas ağzı, eski / arkaik öğeler, Eski Türkçe, Âşık Veysel, 

Âşık Talibî Coşkun. 

 

ABSTRACT 

In this paper the old, in other words, the archaic elements were identified in 

Sivas dialect. They were limited to the old elements in the poems of Âşık Veysel, 

                                                           
 Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Âşık Talibî Coşkun. The term of archaic refers to the words, which have fallen out of 

use written language, used in a historical process. A total of 32 archaic words were 

determined as a result of the research conducted within the framework of this defini-

tion. These archaic words are as follows: bekit- “to picket”, bele- “to swaddle (a 

child)”, belek “swaddle”, bıldır “last year”, bile “with”, dağarcık “sack”, değme 

“every, any, ordinary, at random” , eğin “back”, et- “to say”, ev- “to hurry”, gen 

“spacious peaceful day”, giyit- “get something dressed”, göğerçin “dove”, ırak 

“far”, kov- “to come after someone, to follow”, kuz “north”, od “fire”, onul- “to re-

cover from an illness”, sav “word, speech”, tamu “hell”, tez- “to run away”, tor “1. 

a net for catching fish, 2. meth. “trap”, uğürle- “to rock slowly”, uğürlen- “to be 

rock slowly”, ulat- “to join (something)”, ütül- “to be defeated”, üz- “to tear”, yad 

“stranger, foreigner”, yazı “a broad open plain”, yıra- “to be distant”, yet- “to 

overtake”, yumuş “task”. Furthermore, Clauson stated that ügrüg “rocking cradle 

for child” is hapax legomenon word. But it was determined that the ügrüg is not 

hapax legomenon word. The ügrüg has lost the characteristic of being hapax becau-

se ügrügle- “to rock slowly” survives in Sivas dialect. 

Key Words: Sivas dialect, old / archaic elements, Old Turkic, Âşık Veysel, Âşık 

Talibî Coşkun. 

 

1. GİRİŞ 

Türkçe Sözlükte eski diğer bir deyişle arkaik terimi ‚arkaizmle ilgili, 

eskimiş (söz veya eser)‛ (TüS 133); arkaizm ise ‚konuşulan ve yazılan dilde, 

kullanımdan düşmüş olan eski söz veya deyim‛(TüS 134) anlamındadır. 

Berke Vardar’ın (2002: 93) ifadesi ile ‚eskil biçim‛ (Alm. Archaismus, Fr. arc-

haisme, İng. Archaism) ‚Kullanımdan düşmüş, dilsel çevrimden çıkmış bu-

lunan sözlüksel birim, sözdizimsel olgu, vb.‛dir. Korkmaz (2007: 84-85), 

Gramer Terimleri Sözlüğü’nde ‚eskilik‛ madde başı altında yazı ve ko-

nuşma dilinde artık kullanımdan düşmüş tarihî devirlere ait arkaik, kalıntı 

kelime deyim ve ibareler için şu örnekleri verir: adaklı ‚sözlü‛, agu ‚zehir‛, 

esrük ‚sarhoş‛, bencileyin ‚benim gibi‛, ogrı ‚hırsız‛, gözgü ‚ayna‛, akıl kula-

ğına okumak ‚aklına getirmek, hatırına düşmek‛, gendüzi ‚kendisi‛ vb. Öl-

mez (2003: 136) ise eskicil terimini kullanarak şu tanımı yapar: ‚Bir dilde 

Eski Türkçeyle karşılaştırıldığında, öteki Türk dillerinde bulunmayan ses 

ve yapı özelliklerinin yanı sıra sözlüksel biçimlerin de Eski Türkçeye benzer 

biçimde yaşaması, kullanılmasıdır‛. Şu ana kadar yapılan eski /arkaik, eski-

lik veya eskil biçim tanımlarında Türkologların üzerinde birleştiği noktanın 

eski olarak adlandırılan sözcüklerin ‚özellikle yazılı dilde kullanımdan 

düşmüş, tarihî bir süreçte kullanılmış sözcükler‛ olduğu görülmektedir. Bu 
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tanım çerçevesinde bu bildiride standart dilde görülmeyen Sivas ağzında 

tespit edilen kimi arkaik / eski sözcükler üzerinde durulacak ve bu eski söz-

cük örnekleri Âşık Veysel, Âşık Talibî Coşkun gibi Sivas’ın köklü kültürü-

nün önemli değerleri olan halk ozanlarının çalışmalarından tanıklanacaktır.  

 

2. Sivas Ağzında Eski (Arkaik) Öğeler: Âşık Veysel ve Âşık Talibî 

Coşkun Örneği1  

Bildiride yer alan eski öğeler Âşık Veysel, Âşık Talibî Coşkun’un şiir-

lerindeki eski öğelerle2 sınırlandırılmıştır. 

 

2.1. bekit-3 yerleştirmek, DS II: 603 bekitmek III ‚bir yere gözcü dik-

mek, nöbetçi koymak‛ (Çr., Sv.) 

Firkatli mektubun aldım okuttum 

Gözlerimden kanlı yaşlar akıttım 

Mevlâ’m ruhsat verir geliyor diye 

Senin yollarına kolcu bekittim 

(Âşık Talibî Coşkun, Kore Harbi Şehitleri Destanı, Kaya, 2013: 280)  

Eski Türkçe beküt- ‚sağlamlaştırmak‛ (ED 325b) sözcüğü, bek4+ü- fii-

linden fiilden fiil yapma eki -t ile türemiştir. Sözcük çağdaş dil gruplarında 

ve lehçelerde bekit- berkit- biçiminde görülürken Sibirya lehçelerinde bek+le- 

(Yakutça hariç) biçiminde görülmektedir. Kar. bekit- / beküt- ‚sağlamlaştır-

mak‛ DLT 581, Hrz. berkit- ‚sağlamlaştırmak, bağlamak, kapamak, kilitle-

mek‛ KE 97, Çağ. bérkit- ‚sağlamlaştırmak‛ NevS 909, Osm. pekit- / bekit- 

‚sağlamlaştırmak, sıkıca bağlamak‛ TS V: 3184, Az. berkit- ‚ay.‛ AzTS 432, 

Trkm. berkit- ‚1. katılaşmak, sertleşmek; 2. güçlenmek, kuvvetlenmek‛ 

TrkmTS 60, Öz. berkit- ‚sağlamlaştırmak‛ TüÖzS 80, Bşk. běrkět- ‚1. bağla-

mak, tutturmak, takmak, 2. tespit etmek belirlemek, 3. kendi mülkü olarak 

belirlemek, kendi ismi altına almak, 4. Sözü, fikri belli bir noktaya taşımak‛ 

BşkTS 76, Kum. begit- ‚1. kilitlemek, kilit vurmak, 2. sağlamlaştırmak‛ 

KumTS 68, Kaz. bekit- ‚sağlam şekilde bağlamak‛ KazTS 86, KrçMlk. begit- 

‚kapatmak, sıkılaştırmak, sağlamlaştırmak‛ KrçMlkTS 117, Kır. bekit- ‚1. 

saklamak, kilitlemek, 2. sağlamlaştırmak, 3. tasdik etmek‛ KırTS 105, Tuv. 

                                                           
1 Burada ele alınan eski / arkaik öğelerin pek çoğunu Türkçe Sözlüğün hlk. maddesi altında 

bulmak mümkündür. 
2 Eski Türkçe terimi ile Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemleri kastedilmiştir. Derleme Söz-

lüğünde geçen Eski Türkçe kelimeler için ayrıca bk. Ata 2000, 2002; Sivas Ağzında kullanı-

lan Eski Türkçe kelimeler için bk. Kara, 2003. 
3 bekit- hlk. ‚kapamak, tıkamak‛ (TüS 1998: 257a). 
4 bek ‚sert, katı‛ (ED 323a-b) sözcüğü berk sözcüğünün ikincil biçimidir. 
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krş. bekle- ‚zincirlemek, sağlamlaştırmak‛ TuvTS 12, Hak. krş. pekte- ‚sağ-

lamlaştırmak‛ HakTS 377, Alt. krş. bekte- ‚sağlamlaştırmak‛ AltTS 38.  

 

2.2. bele-5 ‚sarmak, kundaklamak‛, DS II: 610 belemek [bélemek, böle-

mek] ‚çocuğu kundaklamak, sarmak, beşiğe bağlayarak sararak yatırmak‛ 

(Af.,Isp., Brd., Dz., Ay., Es., Ks., Çr., To., Or., Sv.) 

Sargılar bağladım yakılar düzdüm6 

Yaralar yağlardım canımdan bezdim 

Körpe çocuk gibi beledim çözdüm 

Felek zay eyledi emeklerimi 

(Âşık Talibî Coşkun, Levh-i Kalem Böyle Çalmış Yazıma, Kaya, 2013: 51)  

Eski Türkçe bele- 2 ‚kundaklamak, kundağa sarmak‛ (ED 332b) anla-

mındadır. Kar. bile- ‚çocuğu kundaklamak‛ DLT 587, Kıp. bele- ‚kundağa 

sarmak‛ KıpTS 27, Osm. bele- / bile- ‚kundaklamak‛ TS I: 488, Az. bele- ‚ay.‛ 

AzTS 419, Bşk. bile- ‚ay.‛ BşkTS 91, Kır., Hak. pile- / pöle- ‚ay.‛ HakTS 377. 

 

2.3. belek7 ‚kundak‛, DS II: 608b-609a belek ‚kundak, çocuk bezi‛ 

(Brd., Dz., Mn., Sn., Sm., Hat., Kangal köyleri-Siv., İç. <)  

Çocuk olsam beleklere belensem 

Mümin olsam inc’elekten elensem 

Mecnun olsam şu âlemi dolansam 

Anamın babamın yurdu bırakmaz 

(Âşık Veysel, Kûşe-i Vahdete Çekilsem Dursam, Kaya, 2011: 340) 

Eski Türkçe bele- 2 ‚kundaklamak, kundağa sarmak‛ (ED 332b) fiilin-

den türemiş olan belek, Eski Türkçede beleg8 harfiyen ‚sarılmış bir şey‛, kul-

lanımda ise ‚hediye‛ (ED 338b) anlamındadır. bele- fiilinden türemiş belen- 

‚sarılmak‛ anlamındadır. belek sözcüğü Eski Uygurca metinlerde beleg ötü-

güm ‚mütevazı hediyem‛ terkibinde hediye anlamı ile görülmektedir. Cla-

uson’un sözlüğünde söz sonu -g ile görülen sözcüğün söz sonu -k ile 

okunması daha doğru olacaktır. Çünkü Eski Türkçeye ait söz sonu -g fone-

minin günümüz Türkçesinde düşmesi beklenirdi; ayrıca ağızlardaki belek 

biçimi de söz sonu -k’li okuyuşu destekler niteliktedir. Sözcük, Moğolcada 

da Türkçeden bir ödünçleme olarak beleg ‚armağan, hediye‛ (MTS 156a) bi-

                                                           
5 bele- hlk. ‚1. (çocuğu) kundaklamak, 2. beşiğe yatırıp bağlamak, 3. bulamak, bulaştırmak‛ 

(TüS 1998: 260a). 
6 Talibî, sol ayağındaki kırığın aradan iki ay geçmesine rağmen hâlâ düzelmemesi üzerine 

umutsuzluğa kapılıp bu satırları söylemiştir (Kaya, 2013: 51). 
7 belek hlk. ‚1. kundak, çocuk bezi, 2. beşiğe konulan yatak‛ (TüS 1998: 260). 
8 beleg (ED 338a), belek (DLT I, 385, 408; DLT 166). 
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çiminde görülmektedir. Sözcük, tarihî ve çağdaş Türk dil ve lehçelerinin bir 

kısmında görülmektedir: Kar. belek ‚yolcunun akrabalarına getirdiği veya 

bir yerden bir yere gönderilen hediye‛ DLT 166, Çağ. beleg, Osm. belek ‚he-

diye‛ TS I: 486, Az. belek ‚çocuk belemekte kullanılan bez, kundak‛ AzTS 

418b, Kıp. belek ‚hediye‛ KıpTS 106, Alt. belek ‚gelinden damada gönderi-

len, kaçırmayı onaylayıcı eşya şeklindeki bedel‛ AltTS 38b, Tuv.9belek ‚he-

diye‛ TuvTS 12b, Yak. belex ‚armağan‛ TSa 15. 

 

2.4. bıldır10 ‚bir önceki sene, geçen sene‛, DS II: 664 bıldır sene (Bo., 

Kn.) → bildir ‚geçen yıl‛ (Af., Bo., Kr., Ada.) (Tietze, 332a). 

Al bu kadehini kaldır dediler 

Gözünün yaşıyla doldur dediler 

Bir fincan su verdik bıldır dediler 

Sanki ya verdiler ya vermediler 

(Âşık Veysel, Ağlayı Ağlayı Vardım Pınara, Kaya, 2011: 298) 

Eski Türkçe, bıldır ‚geçen yıl‛ (ED 334a) olarak geçen bu sözcük için 

Radloff bir yıl+dır etimolojisini yapmış ve bir yıldır sözcüğünün büzülme 

neticesinde bıldır biçimini aldığını savunmuş; ancak Clauson bu etimoloji-

yi akla pek yatkın bulmamıştır. Sözcük pek çok tarihî dönemde tespit edi-

lirken ve çağdaş Türk dil ve lehçelerinin bir bölümünde varlığını sürdür-

mektedir: Kar. bıldır ‚geçen yıl‛ DLT 585, Hrz. bıldır ‚geçen yıl‛ NF 60, 

Çağ. bıltur ‚ay.‛, Osm. bıldır ‚ay.‛ TS I: 538, Kıp. bıltır ‚ay.‛ KıpTS 30, Az. 

bildir ‚ay.‛ AzTS 457, Trkm. bildir ‚ay.‛ TrkmTS 67, Gag. bıldır ‚ay.‛ 

GagTS 35, YUyg. bultur ‚ay.‛ Shaw 68, KazTat. bıltır ‚ay.‛ KazTatS 42, 

Kum. bıltır ‚ay.‛ KumTS 72, Bşk. bıltır ‚ay.‛ BşkTS 84, KrçMlk. bıltır ‚ay.‛ 

KrçMlkTS 121, Kır. bıltır ‚ay.‛ KırTS 116, SUyg. pıltır+ko / pıltır+kı ‚ay.‛ 

Malov 96, Hak. pıltır ‚ay.‛ HakTS 371, Alt. bıltır ‚ay.‛ AltTS 40. 

 

2.5. bile ‚birlikte, beraber‛11 

Hep beraber gelin kızlar 

Bile coşar o yıldızlar 

Koşulunca çifte sazlar 

Türk’üz Türk’ü çağırırız 

(Âşık Veysel, Türk’üz Türk’ü Çağırırız, Kaya, 2011: 345) 

                                                           
9 krş. Hak. pilege ‚hediye, armağan‛ sözcüğü Moğolca üzerinden Hakasçaya geçmiş olmalıdır. 
10 bıldır hlk. ‚geçen yıl, bir yıl önce‛ (TüS 1998: 286). 
11 DS’deki birle zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılmaktadır: babam geldiği 

birle ağabeyim sigarayı atar (Mn.) (DS II: 702). bile esk. ‚1. birlikte, 2. aynı zamanda, da, de, da-

hi, 3. üstelik‛ (TüS 1998: 292a). 
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Eski Türkçe bir+le:12 ‚ile‛ (ED 364b) sözcüğü bir adından zarf göre-

vinde adlar yapan +lA eki ile türetilmiştir. krş. Kıp. kur+la ‚kez, defa‛ < 

kur ‚kez‛ ‚kez‛, yaŋ+la ‚yeniden‛ < yaŋı ‚yeni‛ CC 77. Orhun Yazıtlardan 

beri Türkçede görülen çok eski bir sözcük olan bile’nin -r sesi çok erken 

dönemlerde düşmüş ve sözcük tarihî dönemlerde hem birle hem de bile 

olmak üzere iki biçiminde de kullanılmıştır. Orh. birle ‚birlikte, ile‛ Öl-

mez, 2012, 310, Kar. bile ‚ile, birlikte‛ DLT 586, Osm. bile / birle ‚ay.‛ TS 1: 

550 /599, Hrz. bile / birle ‚ile, birlikte, beraber‛ NF 64, Çağ. bile ‚ile, birlik-

te‛, birle NevS 911, Kıp. bile /birle ‚ile, birlikte‛ KıpTS 31 / 33, Trkm. bile 

‚ay.‛ TrkmTS 68, Gag. bile ‚ay.‛ GagTS 35, YUyg. krş. bilen ‚ay.‛ YUTS 

41, Öz. krş. bilan ‚ay.‛ TüÖzS 280, Bşk. birlě 13 ‚<birle, itibaren‛ BşkTS 93, 

KrçMlk. bla ‚ay.‛ KrçMlkTS 124, SUyg. krş. pilin ‚ay.‛ Malov, 92, Tuv. bi-

le14 ‚ay.‛ TuvTS 14, Hak. krş. mınaŋ ‚ile, birlikte‛ HakTS 301. 

 

2.6. dağarcık15 ‚çuvaldan biraz küçük bir çeşit torba‛, DS IV: 1323 da-

ğarcık *dağar, daarcık, dağar, dağarcıḫ, dağarcuk, dağarcık, daharcık, daarcık, da-

varcıḫ…+ (Gaz., Isp., Yz., Or., Rz. Köyleri, Kr., To., Brd.). 

Böyle çayırlardan gördün faydayı 

Sen bırakma bu usulü kaydayı 

Dağarcık taktın topladın mı buğdayı 

Biraz da kendini sen topla Veysel 

(Âşık Veysel, Çakır-Veysel, Kaya, 2011: 353) 

Eski Türkçe, taġa:r (ED 471b) sözcüğü ‚büyük kap‛ ‚çuval, torba‛ an-

lamındadır. Doerfer (TMEN II: 905, tagar maddesi) sözcüğün Türkçeden 

Moğolcaya geçtiğini ifade eder: Moğ. tagar ‚kaba yünden yapılmış çuval‛ 

için bk. MTS 1181b. Ağızlardaki dağarcık biçimi de dağar sözcüğünün +cık 

küçültme eki almış biçimidir. Eski Türkçe tagar sözcüğü tarihî ve bazı çağ-

daş Türk dil ve lehçelerinde varlığını sürdürmektedir: Kar. krş. taga:r ‚hu-

                                                           
12 Grønbech’in yaptığı bi:r ‚bir‛ +lA (‚kuvvetlendirme‛ edatı) etimolojisine karşın Clauson bir-

le sözcüğünün bi:r adından türemiş birle- ‚birleşmek‛ (Hrz. 13. yy ?) fiilinin zarf fiil eki al-

mış, kısaltılmış bir biçimi olduğunu savunmuştur. 
13 Kazan Tat. birlě (KazTatS 43) ‚<beri, itibaren‛ anlamındadır. krş. Bşk. ile ‚ile‛ BşkTS 249. 
14 Tuvacada bile sözcüğü aynı zamanda vasıta eki görevi de üstlenmektedir: maşina-bile ‚araba 

ile‛, at-bile ‚at ile‛ (Arıkoğlu, 2012: 1179). 
15 Doerfer (TMEN 905), İran dillerinden ödünçleme olduğunu düşündüğü tagar sözcüğünün 

Türkçedeki (ağ.) şu anlamlarını verir: 1. torba, 2. kâse, çanak, 3. bir ölçü, 4. erzak, nevale. Kaça-

lin’in (2011: 1003) de Çağatayca üzerine hazırladığı çalışmasında sözcüğün Farsçadan ödünç-

leme olduğunu kabul ettiği görülmektedir. bk. Far. taġār ‚atın her iki tarafına binici tarafından 

asılan erzak çantası; topraktan çanak ya da kâse, bir ölçü birimi ‛ (Steingass 311a). dağarcık “1. 

meşin torba, 2. mec. bilginin biriktiği yer, bellek, 3. müz. repertuar‛ (TS 511a). 



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu    67 

bubat çuvalı‛ DLT 847, Osm. krş. dağar (tağar) ‚kap, çanak, küp, çömlek‛ 

TS II: 965, Hrz. tagarçuk ‚içine buğday ve başka şeyler konulan büyük kap‛ 

NF 393, Çağ. krş. taġār ‚dağar‛ NevS 1003, Kıp. tağarçık ‚deriden küçük 

torba‛ Muh. 67, Az. krş. tağar ‚I. 1.83,2 kg. ağırlığında bir ölçü birimi. 2.1,5 

kg. ağırlığında bir ölçü birimi II. yoğurt vb. şeyleri koymak için kullanılan 

saksı kap‛ AzTS 3191, Gag. daarcık ‚dağarcık‛ GagTS 66, YUyg. krş. tagar 

‚çuval‛ YUTS 384, Kaz. krş. dağar ‚tahıl koymaya yarayan çuval‛ KazTS 

117, KazTat. krş. tagarak16 ‚yalak, yemlik‛ KazTatT 260, Kır. taar ‚1. torba, 2. 

kaba yünlü kumaş‛ KırTS 695, Bşk. krş. tagarak ‚yalak, yemlik‛ BşkTS 570, 

SUyg. krş. tagar ‚çuval, torba‛ Malov, 109, Hak. krş. taar ‚pelerin, hafif yaz-

lık giysi‛ HakTS 211, Alt. krş. taar ‚1. çuval; 2. kutu, sandık‛ AltTS 164, Tuv. 

krş. taar ‚torba‛ TuvTS 105. 

 

2.7. değme17 ‚her, herhangi, sıradan gelişigüzel‛ (TüS 1998: 542a), 

değme I ‚her, herhangi, sıradan gelişigüzel‛ Tietze, 2002: 578, Üşenmez, 

2014: 196. 

Deli gönül değme çaydan bulanmaz 

Coşarsa dalgası kendinden olur 

Dertsiz âşık diyar diyar dolanmaz  

Gezdirir kavgası kendinden olur 

(Âşık Veysel, Deli Gönül Değme Çaydan Bulanmaz, Kaya, 2011: 314) 

değme sözcüğü, Eski Türkçe teg- ‚ulaşmak‛ fiilinden türemiş olan 

tegme ‚her, her bir‛ (ED 482a) sözcüğünün ağızlardaki biçimidir. Clau-

son’un da belirttiği gibi teg- sözcüğü ile tegme arasındaki anlam ilişkisi be-

lirsizdir. Clauson, ayrıca sözcüğün Osmanlıcada varlığını sürdürdüğünü 

ifade etmektedir. Kar. tegme ‚her, her biri‛ DLT 866, Hrz. tegme ‚ay.‛ KE 

617, Çağ. tegme ‚türlü türlü‛, Kıp. tegme ‚her‛ KıpTS 268, Osm. değme 

‚her, her bir, herhangi, gelişigüzel‛ TS II: 1044. 

 

2.8. eğin ~ eğni18 ‚sırt‛, DS V: 1821 eğin *eğni, eyin, éyin<.] ‚sırt, arka‛ 

(Ks., Sn., To., Or., Kr.).  

                                                           
16 Doerfer (TMEN II: 905), tagara ve tagarak biçimlerindeki son eklerin (-a, -aka) İran dillerinde 

tipik türetim ekleri olduğunu vurgular.  
17 DS’de ‚üstün, seçme, en iyi‛ ve ‚elçi, haberci‛ (DS IV: 1403) anlamında bir değme sözcüğü 

vardır. DS’de ‚her, herhangi, sıradan gelişigüzel‛ anlamında bir sözcük yer almamaktadır. 

değme II ‚1. her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele, 2. seçkin, seçme‛ (TüS 1998: 542a). 
18 eğin sözcüğünün DS’teki diğer anlamları ise şöyledir: vücut, beden (Dz., Ks., Sn., To., Kr.); 

göğüs kemiği (İst.), üst baş, giyecek elbise (Ks., Çkr., To., Or., Tutmaç-Sv.). eğin hlk. ‚1. arka, 

sırt, 2. beden, vücut‛ (TüS 1998: 676b). 
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Gaz bulunmaz odalarda yakmaya 

Bez bulunmaz eğnimize takmaya 

Yüz bulunmaz doya doya bakmaya 

Silindi yüzlerin nuru kalmadı 

(Âşık Veysel, Ne Acayip Bir Zamana Uğradık, Kaya, 2011: 175)  

Eski Türkçe, eg- fiilinden türemiş olan egin sözcüğü harf. ‚eğilen şey‛ 

(ED 109a) anlamındadır, ancak genellikle anatomik anlamda ‚omuz‛ için 

kullanılmaktadır. Sözcük, tarihî dönem dillerde görüldüğü gibi çağdaş dil 

gruplarında ve lehçelerde de varlığını sürdürmektedir. Uyg. egin ‚sırt‛ 

IrkB 53, Kar. egin ‚kürek kemiği; omuz‛ DLT 634, Har. ég(i)n ‚omuz‛ NF 

115, Çağ. égin ‚arka‛ NevS 932, Osm. eğin ~ eyin ‚sırt, arka‛ YTS 78, Kıp. 

igin ~ egin ~ eyin ‚kürek kemiğinin bulunduğu yer, insanın arka tarafı, 

sırt‛ KıpTS 107, Az. eyin ‚sırt‛ AHYÖ 489, Kaz. iyin ‚1. omuz, 2. nehrin 

kıvrılarak aktığı yer‛ KazTS 212, KKlp. iyin ‚omuz‛ KKlpRS 290, Kır. iyin 

‚omuz‛ KırTS 374, YUyg. igin ‚elbise, giyim eşyası‛ Shaw, 123, Öz. egin: 

(3.t. k. iyelik) egni ‚omuz, sırt, arka; giyim kuşam, elbise‛ UzED 78, SUyg. 

igen ‚omuz‛ Malov, 31. Tuv. egin ‚omuz‛ TuW 153, Hak. een ‚1. omuz, 2. 

apolet‛ HakTS 117, Alt. iyin ‚omuz‛ AltTS 91, Yak. ien II ‚1. omurganın 

alt kısmı, 2. bel kemiği (hayvanlarda)‛ YakRS 160.  

 

2.9. et- (< eyt- ) ‚söylemek, anlatmak‛, DS I: 421 ayıtmak [ayt-] ‚söy-

lemek, anlatmak, nakletmek, konuşmak‛ (Af., Ay., İç., Çkl., Kn.)  

Bir gün için feryad u zâr 

Bülbül eder19 hem dem seher 

Aç sinemi gel gör ne var 

Arttı derdim yüze doğru 

(Âşık Veysel, Ala Gözlü Benli Dilber, Kaya, 2011: 335) 

Eski Türkçe ‚ay- fiilinin ettirgen biçimi olan ayt- fiili tam olarak ‚söy-

letmek‛, ‚sormak‛ anlamına gelir. Bilinmeyen bir nedenden ötürü XI. yy. 

Oğuzcası gibi erken bir dönemde ettirgen anlamını yitirmiş ve sonradan 

kullanımdan düşen ay- ile eşanlamlı olmuştur. Genellikle eyit-/eyt- olarak 

tüm çağdaş dil gruplarında ve lehçelerde varlığını sürdürür (ED 268b). Orh. 

ayt- ‚söylemek, sormak‛ Tekin, 2003: 98, Kar. ayıt- ‚sormak‛ DLT 566, Hrz. 

ayt- ‚söylemek, demek‛ KE 63, Çağ. ayt- ‚ay.‛ NevS 905, Kıp. ayt- ‚1. söy-

                                                           
19 Kaya, eder sözcüğünün ‚eydür / söyler‛ anlamına geldiğini ifade eder (Kaya, 2011: 335). 
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lemek, demek, 2. anlatmak‛ KıpTS 19, Osm. eyt- / eyt- / et-20 ‚ay.‛ TS III: 

1595, Az. ayıt- ‚ay.‛ AzTS 286, Trkm. ayt- ‚ay.‛ TrkmTS 40, YUyg. éyt- ‚ay.‛ 

YUTS 128, Öz. ayt- ‚ay.‛ TüÖzS 526, KazTat. eyt- ‚ay.‛ KazTatS 81, Bşk. eyt- 

‚ay‛ BşkTS 149, Kum. ayt- ‚ay.‛ KumTS 55, SUyg. ayt- ‚ay.‛ Malov 13, Tuv. 

, Hak. ayt- ‚ay.‛ HakTS 60, Alt. ayt- ‚ay.‛ AltTS 32, Yak. ıyıt- ‚sormak, so-

ruşturmak‛ YakRS 523. 

 

2.10. ev-21 ‚acele etmek‛, DS V: 1811 evmek [evdirmek, eved etmek, … ] 

‚acele etmek, acele ettirmek‛ (Af., Isp., Brd., Dz., İz., Bo., Zn., Ks., To., Tr., 

Gaz., İç., Şarkışla-Koyulhisar-Sv. <.) (Tietze, 2002: 751) 

Talip derde derman arar habire22 

Dayanamaz tahammüle sabıra 

Evme bir gün indirirler kabire 

Musallada namazımı kılsınlar 

(Âşık Talibî Coşkun, Kırık Tutmuyor, Kaya, 2013: 63)  

Eski Türkçeden beri görülen ev- fiili ‚ivmek, acele etmek’‛ (ED 4b) 

anlamındadır. Kar. iw- ‚acele etmek‛ DLT 672, Hrz. ew- ‚ay.‛ KE 215, 

Çağ. év- ‚ay.‛ NevS 939, Kıp. ev- / iv- ‚ay.‛ KıpTS 117, Osm. iv- / ev- ‚ay.‛ 

TS III: 2135, Trkm. äv- ‚acele etmek‛ TrkmTS 191.  

 

2.11. gen23 ‚geniş, huzurlu gün‛, DS VI: 1989 gen II [genk II, gere I] 

‚geniş‛ (Af., Sm., Çr., To., Or., Tr., Kr., Koyulhisar-Sv., İç.) 

Bu aşkın meyinden içip de kanan 

Gendeki başını sevdaya salan 

Yârinden ayrılıp gurbette kalan 

Geçen günleri sayar iniler 

(Âşık Veysel, Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse, Kaya, 2011: 299) 

Eski Türkçe keŋ ‚geniş‛ (ED 724b-725a) sözcüğü çağdaş dil grupla-

rında ve lehçelerde varlığını sürdürmektedir. Sözcük tarihî Türk dillerin-

de de ‚geniş‛ anlamı ile tespit edilmiştir. Kar. kiŋ ‚geniş‛ DLT 720, Hrz. 

kéŋ ‚geniş, çok bol‛ KE 326, Çağ. géŋ ‚geniş‛ NevS 941, Kıp. ken / keŋ / kiŋ 

                                                           
20 et- sözcüğü, Tarama Sözlüğünde 16. Yüzyılda yazılmış metinlerde de et- ‚söylemek‛ anla-

mında kullanılmaktadır. Kaygusuz eder ٲدر İlahi sana şükrüm budürür / Ahmed’in gibi melâzım 

hem meâbım var benim (XVI. yy) (TS I: 326).  
21 iv- ‚çabuk davranmak, acele etmek‛ (TüS 1998: 1126b). 
22 Talibî ayağının kırılması ile sıkıntılı zamanlar yaşar ve onun üzerine bu şiiri kaleme alır. 
23 gen I ‚1. geniş, 2. üçgen, dörtgen, beşgen gibi geometri terimlerinde ‚kenarlı‛ anlamıyla kul-

lanılmıştır (TS 836a). 
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‚geniş‛ KıpTS 149, Osm. geŋ / giŋ ‚ay.‛ TS III 1630, Az. gen ‚geniş, uzak, 

mesafeli‛ AzTS 1251, YUyg. keŋ ‚geniş‛ YUTS 195, Öz. keŋ ‚ay.‛ UzED 

144, Bşk. kiŋ ‚1. geniş, enli, eni büyük, 2. büyük yer kaplayan, 3. dolu, aşı-

rı, sınırsız, hadsiz‛ BşkTS 286, Kum. geŋ ‚ay.‛ KumTS 134, Kaz. keŋ ‚ge-

niş, bol‛ KazTS 229, KrçMlk. keŋ ‚ay.‛ KrçMlkTS 254, Kır. keŋ ‚geniş, bol‛ 

KırTS 438, Kum. geŋ ‚1. geniş, 2. engin, bol‛ KumTS 134b, SUyg. ken Ma-

lov, 66, Tuv. kin ‚geniş, enli‛ TuvTS 249, Hak. kin ‚ay.‛ HakTS 249, Yak. 

kieŋ ‚ay.‛ TSa 95. 

 

2.12. giyit- ‚giydirmek‛  

Bugün standart Türkçede görülmeyen ağızlarda yaşayan giyit- söz-

cüğü, giy- fiilinden türemiş öz Türkçe bir sözcüktür. Giyit- sözcüğünün 

isim ortak kökü için krş. Eski Türkçe kedüt (< ked-üt) ‚giyilen şey, giysi‛ 

(ED 702a). giyit- sözcüğü, Derleme Sözlüğünde yer almamaktadır. 

Çocuk idim anam bana ders verdi 

Okumamı çalışmamı öngördü 

Milletine bağlı ol da dur derdi 

Vatan sevgisini giyitti anam 

(Âşık Veysel, Anama, Kaya, 2011: 229) 

 

2.13. göğerçin ‚güvercin‛ DS VI: 2128 göğerçin [→ gövercin] ‚güver-

cin‛ (Or., Nğ., İç., Vn., Kr.) 

Hasibe sonradan oyuna çıkar 

Göğerçin kız karşısında yan bakar 

Seyirciler gür gür tabanca sıkar 

Döner saçı telli sunalar bu gün 

(Âşık Talibî Coşkun, Uzunyayla Çeçen Kızları Destanı, Kaya, 2013: 296)  

Eski Türkçe kögürçgü:n ‚güvercin‛ (ED 731b) sözcüğünün kökeni 

Clauson’a göre belirsiz olmakla birlikte muhtemelen kö:k ‚gök renkli, ma-

vi, mavi-gri‛ sözcüğüyle ilgili olmalıdır. Sözcük bazı çağdaş dil grupla-

rında varlığını sürdürmektedir. Kar. kögürçgün ‚güvercin‛ DLT 734, Çağ. 

kögerçin ‚ay.‛, Kıp. kügerçin / kükerçin / güvercin / kügürçin ‚ay.‛ KıpTS 167, 

Osm. gügercin, Az. göyerçin ‚ay.‛ AzTS 1317, Trkm. gögerçin ‚ay.‛ TrkmTS 

290, Kum. gögürçün ‚ay.‛ KumTS 139, KrçMlk. kögürçün ‚ay.‛ KrçMlkTS 

273, Kır. kögüçkön ‚ay.‛ KırTS 498, SUyg. gügışğın, Tuv. kögeezin ‚ay.‛ 

TuvTS 71. 
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2.14. ırak ‚uzak‛24, DS VII: 2480 ırak [ıraḫ, irağ, iraḫ, irak ] ‚uzak‛ (Af., 

Isp., Dz., Ay., iz., Es., Bo., Zn., Sm., Or., Gr., Ar., Ky., Nğ., Kn., İç., Divriği-

Koyulhisar-Sivas <..) 

Birden bire ırak oldu yakınlar25 

Bazı köylerde çok oldu sökünler26 

Tarlalar sahipsiz yoktur ekinler 

Oraklar paslanmış tırpan ağlıyor 

(Âşık Talibî Coşkun, Zelzele ve Seylap Destanı, Kaya, 2013: 275)  

Eski Türkçe ırak ‚uzak‛ (ED 214a) sözcüğü ıra- ‚uzaklaşmak‛ fiilinden 

türemiştir ve 8. Yüzyıldan beri Türkçede görülen eski sözcüklerden biridir. 

Orh. ırak ‚uzak‛ (Tekin, 2003: 102) , Kar. yırak ‚ay.‛ DLT 973, Hrz. ırak / yı-

rak ‚ay.‛ NF 178, Çağ. yırak ‚ay.‛ NevS 1043, Kıp. ırak / yırak ‚ay.‛ KıpTS 

101, Osm. ırak ‚ay.‛ TS III: 1953, Az. irak ‚ay.‛ AzTS 1638, Trkm. ırak / yırak 

‚ay.‛ TrkmTS 364, YUyg. yirak ‚ay.‛ YUTS 468, Öz. yiråk TüÖzS 270, Kaz. 

jırak ‚ay.‛ KazTS 194, Bşk. yırak ‚ay‛ BşkTS 731, Kum. yırak ‚ay.‛ KumTS 

395, Kır. ıraak ‚ay.‛ KırTS 356, Tuv. ırak ‚ay.‛ TuvTS 57, Hak. ırah ‚ay.‛ 

HakTS 204, Alt. ıraak ‚ay.‛ AltTS 88, Yak. ıraax ‚ay.‛ TSa 284. 

 

2.15. kov-27 “yakalamaya çalışmak, takip etmek‛  

Emine bir emlik kuzu 

Bana meyil vermez cazı 

Zırıl tilki ben bir tazı 

Çok kovdum da yetemedim 

(Âşık Talibî Coşkun, Elim Attı Boşa Gitti, Kaya, 2013: 55) 

Eski Türkçede kov- (ED 580) sözcüğü Sivas ağzında görüldüğü gibi 

‚takip etmek, izlemek, kovalamak‛ anlamındadır. Çağdaş Türk dil grupla-

rının çoğunda varlığını sürdürmektedir. ku-, koğ- gibi biçimleri vardır. Kar. 

kow- ‚kovmak, kovalamak‛28 DLT 732, Har. kav- /kov- ‚kovmak‛ KE 375, 

Çağ. kav- / kov- ‚kovmak, kovalamak‛, Kıp. kov- / kav- ‚kovmak, defetmek‛ 

KıpTS 155, Osm. kov- / koğ- ‚takip etmek, izlemek, kovalamak‛ TS IV: 2679, 

                                                           
24 ırak I ‚uzak‛ (TüS 1998: 1019b). 
25 Talibî bu destanı, 1939 Aralığında vuku bulan Erzincan depremi üzerine söylemiştir (Kaya, 

2013: 268). 
26 sökün: toplu göç (Kaya, 2013: 775). 
27 kov-: ‚1. sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak, 2. bir yerden sürüp 

çıkarmak, 3. işine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak; 3. varlığına son vermek, 

ortadan kaldırmak; 4. izlemek (TüS 1998: 1371a). 
28 Kar. ıt keyikni kovdı ‚köpek vahşi avını kovaladı‛. 
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Az. kov- ‚kovmak‛ AzTS 2167, Trkm. kov- ‚1. birini kovalamak, kovmak, 2. 

yol vermek, çıkarmak‛ TrkmTS 418, Öz. kuv- ‚kovalamak‛ TüÖzS 346, 

Kum. kuw- ‚1. kovalamak, takip etmek, izlemek, 2. kovmak, savmak, de-

fetmek‛ KumTS 274, KrçMlk. kuv- ‚kovalamak, sürmek‛ KrçMlkTS 284b. 

 

2.16. kuz29 ‚kuzey‛, DS VI: 2204 guz ‚gölgelik güneş almayan yer‛ 

[guzay, güzey, guzgeçe, guzyer] (Af., Isp., Brd., Dz., Brs., Bo., Sm., Gr., Sv., 

Kn., İç., Mğ. <) (Eren, 1999: 272) 

Aylar geçer yıllar düşer izine 

Renk verirsin güneyine kuzuna 

Yayla çağı sevgim vardır yazına 

Bir misli bulunmaz cevhersin yârim 

(Âşık Veysel, Mevsimler İçinde Baharsın Yârim, Kaya, 2011: 247) 

kuz sözcüğü Orhun Yazıtlarından beri Türkçede yaşayan Eski Türkçe 

öğelerden bir tanesidir. Kuz sözcüğü Eski Türkçede ‚güneşten uzak (da-

ğın vb.) kuzey tarafı‛ (ED 680b) anlamındadır. Sözcük, bazı çağdaş dil 

gruplarında ve lehçelerde varlığını sürdürmektedir. Orh. kuz ‚kuzey, da-

ğın kuzey yamacı‛ Tekin, 2003: 106, Kar. kuz ‚(dağ vb.nin) gölgeli tarafı‛ 

DLT 753, Kıp. kuz ‚güneş dokunmayan yer‛ KıpTS 166, Osm. kuz ‚ay.‛ TS 

IV 2763. Oğuz lehçelerinde kuz sözcüğü türevleri ile (kuzey, guzay vb.) var-

lığını sürdürmektedir: Trkm. guzay ‚dağın binanın gölgeli tarafı‛ TrkmTS 

315, Az. kuzey ‚ay.‛ AzTS 2223. Bazı Sibirya lehçelerinde de sözcük tespit 

edilmiştir: Hak. hus II ‚1. gölgeli yer, 2. dağın (ağaçlarının bulunduğu) 

kuzey tarafı, 3. Ormanın en sık yeri‛ HakTS 197. Çağatay grubu dillerin 

ağızlarında tespit edilmiştir: YUyg. (ağ.) kuz ‚1. kuzey, 2. gölgeli taraf‛ 

YUTS 251. Ayrıca bk. Kırg. kuz ‚derin yar, dağ eteklerinde kenarları dik 

yarık‛, Kaz. kuz ‚sarp, kaya‛30.  

 

2.17. od ‚ateş‛31 

Kaşını kaldırır bakar 

Sinemi odlara yakar 

Yanağından ballar akar 

Dudakları hurmalanır 

(Âşık Talibî Coşkun, Yel Estikçe Dalgalanır, Kaya, 2013: 280)  

                                                           
29 kuz esk. ‚gölgede kalan (yan)‛ (TüS 1998: 1428b). 
30 Eren, Kıpçakça ve Kazakçadaki kuz sözcüğünün ‚derin yar; sarp kaya‛ anlamlarını da kuz 

‚kuzey‛ sözcüğü ile ilişkilendirir. 
31 od için krş. DS IX: 3292b ot II ‚barut‛ (Nş., Nğ.), od esk. ‚ateş‛ (TüS 1998: 1669). 
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Eski Türkçede ot sözcüğü ‚harf. ateş, mec. öfke‛ (ED 34b) anlamında-

dır. Sözcük, tarihî ve çağdaş dil ve lehçelerde tespit edilmiştir: Kar. ot 

‚ateş, duman‛ DLT I: 43, Hrz. ot ‚ay.‛ KE 498, Osm. od ‚ay.‛ YTS 159, 

Çağ. ot ‚od, ateş‛ NevS 982, Kıp. ot ‚ay.‛ KıpTS 206, Çuv. vut ‚ay.‛ 

ÇuvRS 85, Az. od ‚ay.‛ AzRS 231, Trkm. ot (o:t) ‚ay.‛ TrkmRS 493, YUyg. 

ot ‚ay.‛ YUTS 293, Öz. ot I ‚ay.‛ UzED 198, KKlp. ot I ‚ay.‛ KKlpRS 501, 

Kry. ot ‚ay.‛ KKS 90, Kaz. ot ‚ateş‛ KazTS 419, KrçMlk. ot ‚ay.‛ KrçMlkTS 

312, Kır. ot I ‚ay.‛ KırTS 602, Tuv. ot ‚ay.‛ TuW 229, Hak. ot ‚ay.‛ HakTS 

341, Alt. ot ‚ay‛ AltTS 141, Yak. uot ‚ateş, alev‛ YakRS 440. 

 

2.18. onul-32 ‚iyileşmek‛, DS IX: 3284 onulmak ‚1. iyileşmek (yara 

için), (Kü., Bil., Bo., Çkr., Sn., Ama<), 2. sıkıntıda olan kimse rahata ka-

vuşmak‛ (Bo.) 

Yardan ayrılalı yüzüm gülmüyor 

Onulmaz derdimi kimse bilmiyor 

Şu keklik Emine yola gelmiyor 

Bana öğüt verin köylü kızları 

(Âşık Talibî Coşkun, Köylü Kızları, Kaya, 2013: 292)  

Eski Türkçe oŋul- ‚iyileşmek, hastalıktan kurtulmak‛ sözcüğünün 

oŋal- biçimi de ayrım gözetilmeden kullanılır; daha eski olan oŋul-, hiç 

kuşkusuz dudak çekimli ikincil biçimi olup olasılıkla *oŋa:-’nın (krş. oŋar-) 

edilgen biçimidir (ED 185b). Sözcük, çağdaş Türk dil gruplarında ve leh-

çelerde yaşar. Kar. oŋul- ‚düzelmek (iş vb.), iyileşmek (hasta)‛ DLT 776, 

Hrz. oŋul- ‚iyileşmek, sağlamlaşmak‛ KE 494, Çağ. oŋal- ‚onulmak‛ NevS 

980, Kıp. oŋul- ‚iyileşmek, hastalıktan kurtulmak‛ KıpTS 205, Osm. oŋul- 

‚şifa bulmak, iyileşmek, yara kapanmak‛ TS V: 2998, Trkm. oŋal- ‚düzene 

girmek, düzelmek‛ TrkmTS 488, YUyg. krş. oŋalmas ‚iyileşmez, onarıl-

maz‛ YUTS 296, Kaz. oŋol- ‚iyileşmek, düzelmek‛ KazTS 413, Kır. oŋol- 

‚düzelmek, yoluna konulmak‛ KırTS 592.  

 

2.19. sav söz33, DS X: 3551 sav 1. söz, laf, dedikodu (Bo., Bt., Ur., Hat.), 

2. karşılıklı konuşma, sohbet (Vn., Nğ.), 3. bilgi, haber (Ank.), 4. mektup 

(Or.) 

 

                                                           
32 onul- ‚onmak işine konu olmak‛ (TüS 1998: 1688b). 
33 sav ‚1. iddia, tez, 2. esk. haber, söz, 3. esk. atasözü, 4. man. tanıtlanması gereken önerme, tez‛ 

(TüS 1998: 1918b). 
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Veysel n’iden sözü savı 

Yedin içtin aldı tavı 

Gönlümden hayâl pilavı 

Yedim amma yedim amma 

(Âşık Veysel, Yurt Ürünleri, Kaya, 2011: 146) 

Eski Türkçe sav ‚söz‛ (ED 782b) anlamındadır ve bu sözcük 8. yüz-

yıldan diğer bir deyişle yazıtlardan itibaren Türkçede görülmektedir. Uy-

gur Türkçesinden başlayarak söz sav ‚söz‛ (IrkB 9.yy) ikilemesi ile kulla-

nılmıştır. Clauson, sav ile söz arasındaki farka dikkat çekmiş ve şunları 

ifade etmiştir: ‚Sav uzun söz, hikâye, anlatı iken söz ise aslında tek bir söz, 

kısa söz anlamındadır‛. Sözcük günümüz Türkçesinde de anlam genişle-

mesi ile ‚ileri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava‛ anlamındadır. 

Orh. sav ‚söz‛ Ölmez, 2012: 319, Kar. saw ‚söz; haber; mektup; atasözü; 

hikâye‛ DLT. 810, Hrz. sav ‚söz‛ (sözi savı) KE 540, Çağ. sav ŞHD34 717 , 

Kıp. sav ‚dava‛, KıpTS 229, Osm. sav ‚1. hikâye, kıssa; 2. söz, lakırtı; 3. 

haber‛ TS V: 3332, Trkm. krş. savçı ‚kız istemek için kız evine gönderilen 

adam, dünürcü‛ TrkmTS 564. 

 

2.20. tamu35 ‚cehennem‛, DS X: 3818 tamu [tama, tamo, tamuğ] ‚ay.‛ 

(İz., Mn., Sm., Tr., Vn., Ank., İç., Krş., Çr., Zn.)  

Tamuda olmazdı kullara ceza 

Olsa temiz ahlâk ve hüsn-i rıza 

Hiç şüphe girmezdi gönüle göze 

İşte hile sözde yalan olmasa 

(Âşık Veysel, İşte Hile Sözde Yalan Olmasa, Kaya, 2011: 153) 

Eski Türkçeden beri görülen tamu sözcüğü Soğdca tm ‚hell / cehen-

nem‛ (Gharib, 1995: 387) sözcüğünden ödünçlemedir. Orta Türkçede ta-

muğ olarak görülen sözcük bazı Türk dillerinde her iki biçimde de varlı-

ğını sürdürmektedir (ED 503a). Kar. tamu ‚ay.‛ DLT 851, Hrz. tamuġ ‚ay.‛ 

KE 593, Çağ. tamuġ / tamuk ‚ay.‛ NevS 1005, Osm. tamu ‚ay.‛ TS V: 3711, 

Kıp. tamu / tamuġ / tamuh ‚ay.‛ KıpTS 261, Az. tamu ‚ay.‛ AzTS 3203, 

Tkm. tamı ‚ay.‛ TrkmRS 617, YUyg. tamuk ‚ay.‛ YUTS 388, Kaz. tamuk ‚1. 

‘ay.’, 2. azap, cefa, mihnet‛ KazTS 517, KazTat. tamuk /tamug /temug ‚1. 

cehennem, 2. çok sıcak yer, 3. zor hayat ‛ KazTatS 272, Bşk. tamuk ‚1. ce-

                                                           
34 ŞHD’de ‚şöhret, ün‛ anlamı verilmiştir (ŞHD 717). 
35 tamu esk. ‚cehennem‛ (TüS 1998: 2129b). 
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hennem, 2. çok sıcak yer, 3. zor hayat‛ BşkTS 577, Hak. tamı ‚öteki dün-

ya‛ HakTS 488, Alt. tamı ‚ay.‛ AltTS 167. 

 

2.21. tez- ‚kaçıp uzaklaşmak‛, DS X: 3907 tezmek ‚kaçmak‛ (Isp., 

Mn., To., Or., Gemerek-Sv., Yz.) 

Ceylan oldun yad ellerde gezersin 

Gayri dile düştün seslen Emine’m 

Sarpa düştün bir avcıdan tezersin 

Çimenli dağlara yaslan Emine’m 

Gayrı dile düştün uslan Emine’m 

(Âşık Talibî Coşkun, Uslan Emine’m, Kaya, 2013: 85)  

Eski Türkçe tez- ‚kaçmak, kaçmayı başarmak‛ (ED 572a) fiili de 8. 

yüzyıldan beri görülen en eski Türkçe sözcüklerden biridir. Orh. tez- 

‚kaçmak‛ Tekin, 2003: 110, Kar. tez- ‚kaçmak‛ DLT 874, Kıp. tez- ‚acele 

etmek‛ KıpTS 273, Az. tez- ‚ürkerek kaçışmak, kaçmak‛ AzTS 3307, 

Trkm. tez- ‚kaçmak, ürkmek‛ TrkmTS 627, Hak. tis- ‚kaçmak, saklan-

mak‛ HakTS 513, Alt. tes- ‚ay.‛ AltTS 175.  

 

2.22. tor36 ‚1. balıkçı ağı, 2. mec. tuzak‛ tora düş- ‚tuzağa düşmek‛, DS 

X: 3967 tor ‚ince örgülü balık ağı‛ (Af., Ama., Rz., Kr., Vn, Bt., Gaz., Ko-

yulhisar-Siv.). 

Koyun olsan otlatırdım yaylada 

Tellerini yoldurmazdım hoyrada 

Balık olsan takla dönsen deryada 

Düşürsem toruma hız ile seni 

(Âşık Veysel, Sen bir Ceylan Olsan Ben de Bir Avcı, Kaya, 2011: 199) 

tor sözcüğü, Eski Türkçeden beri kullanılan arkaik sözcüklerden bi-

ridir. Eski Türkçede ‚balık ve kuş avlamak için tuzak, ağ‛ (ED 528b) an-

lamına gelen sözcük, tarihî Türk dillerinde görüldüğü gibi bugün pek çok 

Türk dil ve lehçesinde de aynı anlam ile yaşamaktadır. Kar. tor ‚ay.‛ DLT 

893, Har. tor ‚ağ‛, Çağ. tor ‚ay.‛, Az. tor ‚balık vb. yakalamak için kullanı-

lan ağ‛ AzTS 3339b, Trkm. tor ‚ay.‛ TrkmTS 632b, Öz. to’r ‚ay.‛ UzD 

326a, Kum. tor ‚ay.‛ KumTS 339b. Âşık Veysel’in şiirinde sözcük düş- 

yardımcı fiili ile birlikte tora düş- ‚tuzağa düşmek‛ mecazi anlamı ile kul-

lanılmıştır. 

                                                           
36 tor hlk. ‚1. sık gözlü ağ, 2. ağ örgüsünde: tor başlık‛ (TüS 1998: 2239b). 
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2.23. uğürle- ‚yavaşça sallamak‛, krş. DS XI: 4060 üğrümek [ugulle-

mek, ullemek, üğremek, üğrülemek, üğüllemek<.] ‚yavaşça sallanmak‛ (Kü., 

Ks., Çkr., Sn., Sm., Or., Gr., Sv., Nğ.) 

Ben kuzuyu avutamam37 

Uğürleyip uyutamam 

Allah anasız koymasın 

Öksüz kalsa büyütemem 

(Âşık Talibî Coşkun, Bu Nasıl Dert, Kaya, 2013: 55)  

uğürle- sözcüğü, Eski Türkçe ügrüg ‚çocuk için beşiği sallama‛ (ED 

113a) sözcüğünden isimden fiil yapan +lA- ekiyle türemiştir. Clauson 

ügrüg38 sözcüğünün tek örnek (hapax) sözcüklerden biri olduğunu ifade 

eder. ügrüg sözcüğü yalnızca bir kez DLT’de ‚çocuk için beşiği sallama‛ 

(DLT 930) anlamı ile geçmiştir Ancak sözcük, ağızlarda görülen (söz sonu -

g düşmesiyle) üğrü /uğrü biçimi ile tek örnek olma özelliğini kaybetmiştir. 

 

2.24. uğrülen- ‚bütün vücudunu kımıldata kımıldata yürümek‛, krş. 

DS XI: 4060 üğrümek [ugullemek, ullemek, üğremek, üğrülemek, üğüllemek<.] 

‚yavaşça sallanmak‛ (Kü., Ks., Çkr., Sn., Sm., Or., Gr., Sv., Nğ.) 

Ceylan gibi iner göle 

Hiçbir türlü girmez çöle 

Uğrülenir gider yola  

Yollar ninni çalar gider 

(Âşık Veysel, Nerde Görsem Yan Yan Kaçar, Kaya, 2011: 291) 

uğrülen- sözcüğü, Eski Türkçe ügrüg ‚çocuk için beşiği sallama‛ (ED 

113a) kökünden isimden fiil yapan +lA- ekinin genişletilmiş biçimi olan 

(dönüşlü çatı eki -n- ile) +lAn- eki ile türemiş bir başka sözcüktür. bk. 

ugürle- maddesi. 

 

2.25. ulat-39 ‚kaynaştırmak, perçinletmek‛ 

Ağaç değil ustalara ulatsam 

Kiriş değil çemberlere dolatsam 

                                                           
37 Talibî’nin hanımı hasta yatınca çocuklar perişan olurlar. O vakit, Talibî bu şiiri söyler (Kaya, 

2013: 187). 
38 ügrüg sözcüğü ise Eski Türkçe ügri- ‚sallamak (beşikteki çocuğu ya da beşiği)‛ (ED 114a) fii-

linden türemiştir. Clauson ügri- sözcüğünün de yalnızca Anadolu ağızlarında ügür-/ügrü- 

biçiminde yaşadığını ifade etmektedir. 
39 DS’de ulat- sözcüğü yer almamaktadır. 
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Canım acır parmağımı kanatsam 

Ben ölünce dilik dilik dilsinler 

(Âşık Talibî Coşkun, Kırık Tutmuyor, Kaya, 2013: 62)  

Eski Türkçe ulat- ‚birisinin bir şeye katılmasını emretmek‛ fiili, ula:- 

‚(bir şeyleri) bir araya getirmek; eklemek, ulamak‛ fiilinin ettirgen biçimidir 

(ED 132b). Kimi tarihî ve çağdaş dillerde yaşar. Kar. ulat- ‚ulaştırmak‛ DLT 

920, Çağ. ulat- ‚ulatmak‛, YUyg. ulat- ‚ekletmek, bağlatmak‛ YUTS 436. 

 

2.26. ütül-40 ‚yenilmek‛, DS XI: 4081 ütülmek [uddurmak, udulmak, 

uduzmak, utulmak, utuzmak, üdülmek, üttürmek …] ‚oyunda kumarda yi-

tirmek‛ (Isp., Dz., İz., Mn., Es., Ks., Çr., Koyulhisar-Şarkışla-Sv. <..) 

Aşağı yukarı söylenir sözler 

Birisi vururken birisi gözler 

İkiye vurmazsam yüreği sızlar 

Kim ütülse gönlü kırılır her gün 

(Âşık Talibî Coşkun, Bilardo, Kaya, 2013: 419) 

Eski Türkçede ütül- sözcüğü görülmese de fiilin kökü olan ut- fiili gö-

rülmektedir. Eski Türkçe ut- fiili ‚kumarda kazanmak (bir şeyi)‛ ‚galip 

gelmek, yenmek (birisini) (kumarda veya savaşta)‛ (ED 38b) anlamındadır. 

ütül- sözcüğü ise üt- fiilinin edilgen biçimidir. Uyg. krş. ut- ‚kazanmak 

(oyunda)‛ IrkB 64, Kar. krş. ut- ‚yenmek, galip gelmek‛ DLT 925, Kıp. ut- 

‚ütmek, yenmek, galip gelmek‛ KıpTS 294, Çağ. krş. ut- ‚kazanmak‛ NevS 

1032, Osm. utul- / ütül-41 ‚oyunda yenilmek‛ TS VI: 4008, Öz. krş. ut- ‚yen-

mek‛ TüÖzS 613, Kum. utul- ‚kaybetmek, yenilgiye uğramak‛ KumTS 355, 

KrçMlk. krş. ut- ‚yenmek‛ / utdur- ‚kaybetmek‛ KrçMlkTS 420, Kır. utul- 

‚kaybetmek‛ KırTS 788, Kaz. utıl- ‚yenilmek, mağlup olmak‛ KazTS 589, 

Hak. krş. ut- ‚1. kazanmak, elde etmek, 2. yenmek (oyunda)‛ HakTS 551. 

 

2.27. üz-42 ‚kesmek‛, DS XI: 4085 üzmek ‚koparmak, ayırmak‛ (Ama., 

Sm., Gr., Nğ., Kn., İç., Mğ.) 

Elim yetip gözüm görmez 

Düşman bana fırsat vermez 

Eski devran ele girmez 

Ümidini üz Emine 

(Âşık Talibî Coşkun, Emine, Kaya, 2013: 73)  

                                                           
40 ütül- ‚oyunda yenilmek, kaybetmek‛ (TüS 1998: 2321a). 
41 13. yüzyıldan başlayarak Yunus Emre’nin şiirlerinde Süheyl ü Nev-bahar’da görülür. 
42 üz- hlk. ‚bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak‛ (TüS 1998: 2323b). 
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Eski Türkçe üz- ‚yırtmak, parçalamak (bir şeyi); çekmek, koparmak‛ 

(ED 279b) fiili, 8. yüzyıldan beri Türkçede görülen çok eski bir sözcüktür. 

Sözcük, tarihî ve çağdaş Türk dil ve lehçelerinde tespit edilmiştir. Orh. üz- 

‚koparmak‛ Ölmez, 2012: 325, Kar. üz- ‚kesmek, koparmak‛ DLT 937, 

Hrz. üz- ‚ay.‛ KE 685, Osm. üz- ‚ay.‛ TS VI: 4134, Çağ. üz- ‚kırmak‛ NevS 

1034, Kıp. üz- ‚koparmak, kırmak‛ KıpTS 299, Az. üz- ‚yıpratmak, kır-

mak, gevşetmek‛ AzRS 304, Trkm. üz- ‚ay.‛ TrkmTS 659, YUyg. üz- ‚ay.‛ 

YUTS 448, Öz. üz- ‚ay.‛ UzED 344, KKlp. üz- ‚ay.‛ KKlpRS 687, Kry. üz- 

‚ay.‛ KKS 117, Kaz. üz- ‚ay.‛ KazTS 593, KrçMlk. üz- ‚ay.‛ KrçMlkTS 424, 

Tat. öz- ‚ay.‛ TatRS 737, Kır. üz- ‚ay.‛ KırTS 800, SUyg. üz- ‚ay.‛ Malov, 

132, Tuv. üs- ‚ay.‛ TuvTS 115, Hak. üs- ‚ay.‛ HakTS 560, Alt. üs- ‚ay.‛ 

AltTS 198. 

 

2.28. yad43 ‚yabancı‛; yad et- ‚ayırıp yabancı etmek‛, yad el ‚yabancı 

il‛, DS XI: 4198 yat ‚yabancı, el‛ (Isp., Dz., Mn., Ba., Yz., Mğ. <), yada kal- 

‚yabancı kalmak‛ (Nğ.) DS 4114. 

Balta gelir yatağından yad eder 

Usta gelir keman yapar ud eder 

Yanık sesli kaval ne feryad eder 

Türlü türlü seda verir ağaç 

(Âşık Veysel, Türlü Türlü Seda Verir Ağaçlar, Kaya, 2011: 276) 

Veysel’in ve Talibî’nin şiirlerinde yad sözcüğüne rastlamak mümkün-

dür. Talibî’nin şiirlerinde sözcük, yad el ‚yabancı il‛44 terkibi ile geçmekte-

dir. Eski Türkçede ya:t 1 (ED 882b) sözcüğü ‚yabancı‛ anlamında olup 

uzun ünlü iledir. Bugün Türkçede bu uzun ünlülüğün seslik izi olarak söz-

cük, söz sonu -t >-d değişimi ile yad biçiminde görülmektedir. Bütün tarihî 

dönemde tespit edilen sözcük, çağdaş Türk dil gruplarında da varlığını 

sürdürmektedir: Uyg. yat ‚yabancı‛ (Ayazlı, 2016: 278), Kar. yāt ‚ay.‛ DLT 

958, Hrz. yat ‚yabancı‛ KE 716, Çağ. yad ‚ay.‛, Osm. yad ‚ay.‛ TS VI: 4184, 

Kıp. yat / yad ‚ay.‛ KıpTS 314, Az. yad I ‚1. akraba olmayan, akraba veya 

yakınlık bağı olmayan, 2. kendi vatanı yurdu olmayan, yabancı, 3. mahiyet, 

ruh, görüş olarak ayrı, zıt, aykırı olan, 4. mec. düşman‛ AzTS 3525, Trkm. 

ya:t II ‚ay.‛ TrkmTS 682, YUyg. yat ‚ay.‛ YUTS 461, Öz. yåt ‚ay.‛ TüÖzS 

                                                           
43 yad ‚yabancı‛ (TüS 1998: 2360b). 
44 Benim derdimi deftere 

Kalem ile yaz Emine 

Bana nispet yad ellerde 

Savrularak gez Emine (Âşık Talibî Coşkun, Emine, Kaya, 2013: 73). 
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627, KazTat. yat ‚ay.‛ KazTatS 334, Kum. yat ‚ay.‛ KumTS 388, KırTat. yat 

‚ay.‛ KırTatS 378, Bşk. yat ‚ay.‛ BşkTS 701, Hak. çat ‚ay.‛ HakTS 84. 

 

2.29. yazı45 ‚yerleşim dışında kalan dağ, bayır, tarla vs. gibi arazi‛, 

DS XI: 4216 yazı I [yaazı, yazılık, yazu] ‚düzlük ova‛ (Isp., Bil., Es., Çkr., 

Çr., Tr., Vn., Kn., Hat., Yz., Koyulhisar-Şarkışla-Sv. <) 

Çöllerde yıkıldı katar develer 

Ağaçlar dalından düştü yuvalar 

O dağlar denizler yeşil ovalar 

Zelzeleden yazı yaban46 ağlıyor 

(Âşık Talibî Coşkun, Zelzele ve Seylap Destanı, Kaya, 2013: 268)  

Eski Türkçe yazı ‚geniş, açık ova‛ (ED 984b) sözcüğü yaz- ‚sermek, 

açmak, yaymak‛ eyleminden türemiş bir isimdir. Tarihî ve çağdaş Türk 

dil ve leçelerinin bir kısmında bazı ses değişimleri ile varlığını sürdür-

mektedir. Kar. yazı ‚açık arazi, açıklık, kır, ova‛ DLT 963, Hrz. yazı ‚ova, 

kır‛ KE 719, Çağ. yazı ‚boş ve açıklık yer alan‛ ŞHD 834, Kıp. yazı ‚ova, 

bozkır, 2. çöl, sahra‛ KıpTS 316, Osm. yazı ‚ova, sahra, ıssız yer‛ YTS 240, 

Az. yazı ‚1. çöl, sahra, düzlük, 2. dışarı, etraf‛ AzTS 3604, Kır. cazı ‚1. ge-

niş, yassı, 2. ova‛ KırTS 195, SUyg. yazı ‚ova‛, Hak. çazı ‚1. kır, tarla, alan, 

saha; 2. bozkır‛ HakTS 87. 

 

2.30. yet-47 ‚ulaşmak‛, DS XI: 4259, yetmek II ‚varmak, erişmek‛ (Isp., 

Kr.) 

Emine bir emlik kuzu 

Bana meyil vermez cazı 

Zırıl tilki ben bir tazı 

Çok kovdum da yetemedim 

(Âşık Talibî Coşkun, Elim Attı Boşa Gitti, Kaya, 2013: 55)  

Eski Türkçe yet- 2 fiili ‚yetişmek; yeterli olmak (geçişsiz bir fiil); ulaş-

mak‛ (ED 884b) anlamındadır. Kar. yet- ‚yetişmek, erişmek, ulaşmak‛ DLT 

967, Hrz. yet- ‚yetmek, yeterli olmak, yetişmek, ulaşmak‛ KE 727, Çağ. yét- 

‚yetmek, yetişmek‛ NevS 1042, Kıp. yet- ‚1. ulaşmak, erişmek, 2. arkasından 

                                                           
45 yazı hlk. ‚düz yer, ova, kır‛ (TüS 1998: 2419a). 
46 yaban ‚yerleşim bölgeleri dışı, insan bulunmayan yer‛. 
47 yet-: ‚1. bir gereksinimi karşılayacak, giderecek nicelikte olmak, 2. yeterli sebep olmak, 3. kö-

tü bir davranış, durum, tutum yeterli olmak, kâfi gelmek, 4. mec. başkasına gereksinim 

duymamak, kendine yeter olmak; 5. hlk. bir yaşa erişmek, ulaşmak; 6. hlk. ‚olgunlaşmak‛ 

(TüS 1998: 2444b). 
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yetişmek‛ KıpTS 319, Osm., yet- ‚yetişmek, erişmek, ulaşmak‛ TS VI: 4553, 

Az. yet- ‚yetişmek, ulaşmak, yetmek, kâfi gelmek‛ AzTS 3635, Trkm. yet- ‚1. 

etmek, yeterli olmak, 2. yetişmek, arkasından yetişmek, 3. varmak, erişmek‛ 

TrkmTS 693, YUyg. yet- ‚1. varmak, yetişmek, 2. yetmek, kafi olmak, 3. ye-

tişmek‛ YUTS 464, Öz. yet- ‚ulaşmak; yeterli olmak‛ UzED 365, Bşk. yět- ‚1. 

ulaşmak, yetmek, varmak, 2. yetmek, kâfi gelmek, yeterli gelmek‛ BşkTS 722, 

Kaz. cet- ‚varmak, ulaşmak, erişmek‛ KazTS 176, KrçMlk. cet- ‚ulaşmak, ye-

tişmek‛ KrçMlkTS 149, Kır. cet- ‚varmak, ermek, ulaşmak, erişmek‛ KırTS 

204, Kum. yet- ‚1. yetişmek, ulaşmak, ermek, vasıl olmak, 2. değmek, uzan-

mak, 3. yetmek, kafi gelmek‛ KumTS 394, Tuv. çet- ‚1. ulaşmak, kavuşmak; 2. 

yetmek, kâfi gelmek‛ TuvTS 22, Hak. çit- ‚1. varmak, ulaşmak, 2. yetmek, ye-

tişmek‛ HakTS 100, Alt. cet- ‚bir şeyi elde etmek, 2. olgunlaşmak, 3. yetişmek, 

varmak, 4. yeterli olmak‛ AltTS 60, Yak. sit- ‚yetmek‛ TSa 303.  

 

2.31. yıra- ‚uzaklaşmak‛, DS VII: 2481 ıramak [ıraklaşmak, ıralmak, 

ıraşmak] ‚1. uzaklaşmak, uzamak, ara açmak‛ (Isp., Brd., Dz., Çkr., To., 

Gr., Nğ., Kn., Şarkışla-Koyulhisar-Sivas)  

Yıradın kardaş yıradın48 

Elde kalmadı iradın 

Bu dünyada bekâr öldün 

Mahşere kaldı muradın 

(Âşık Talibî Coşkun, Kardaş Acısı, Kaya, 2013: 186)  

Clauson, Eski Türkçe yıra- ‚uzaklaşmak‛ (ED 957a) fiilinin ıra- fiili-

nin ikincil biçimi olduğunu ifade etmektedir. Sözcük Eski Türkçede ıra- 

(ED 198a-b) ve yıra- olmak üzere iki biçimde de görülmektedir. Kar. yıra- 

‚uzaklaşmak‛ DLT 972, Osm. ıra- ‚ay.‛ YTS 110, Tuv. ıra- TuvTS 57, Hak. 

ıra- ‚ay.‛ HakTS 204. 

 

2.32. yumuş49 ‚iş‛, DS XI: 4318 yumuş [yümüş] ‚iş, hizmet buyruğu‛ 

(Af., Ay., Ks., To., Gr., Gaz., Sv. ve çevresi, Yz., Krş. ve çevresi, Ky., Nğ., 

Kn., İç. <) 

Fukarayı kim kayırır 

Her gelen yumuş buyurur 

Fakirhaneden ayırır 

Del’ettirir bu yoksulluk 

(Âşık Talibî Coşkun, Yoksulluk, Kaya, 2013: 129)  

                                                           
48 Talibî’nin küçük kardeşi Mehmet Çavuş’un ölümü üzerine yaktığı ağıttır (Kaya, 2013: 185). 
49 yumuş hlk. ‚iş, hizmet buyruğu‛ (TüS 1998: 2471b). 
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Eski Türkçe yumuş (< *yum- 2) ismi harfiyen ‚dönen, tekrarlanan, yi-

nelenen şey‛ (ED 938b) anlamındadır. Sözcüğün asıl anlamı ise ‚yapıla-

cak iş‛tir. Sözcük, daha sonra anlam genişlemesi ile ‚iş, bir işin parçası‛ 

anlamında kullanılmıştır. Kar. yumuş ‚iki veya daha fazla adam arasında-

ki haberleşme, haber götürüp getirme‛ DLT 988, Kıp. yumuş ‚hizmet, va-

zife‛ KıpTS 330, Osm. yumuş ‚iş, hizmet, görev, ödev‛ YTS 252, Az. yumuş 

‚bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş‛ AzTS 3675, Trkm. yumuş ‚iş, 

ödev, görev‛ TrkmTS 710, Öz. yumuş ‚iş‛ UzED 291, Kum. yumuş ‚emir, 

iş‛ KumTS 400, Kaz. jumıs ‚iş, hizmet‛ KazTS 187, KrçMlk. cumuş ‚hiz-

met, iş‛ KrçMlkTS159, Kır. cumuş ‚hizmet, iş‛ KırTS 233, Kum. yumuş ‚iş, 

emir‛ KumTS 400. 

 

SONUÇ 

• ‚Sivas Ağzında Eski (Arkaik) Öğeler: Âşık Veysel ve Âşık Talibi Coş-

kun Örneği‛ başlıklı bu bildiride, Sivas ağzındaki arkaik öğeler Âşık 

Veysel ve Âşık Talibi’nin şiirlerinde tespit edilen eski öğelerle sınırlan-

dırılmıştır. Toplam 32 eski öğe tespit edilmiştir. Bu eski / arkaik söz-

cükler şunlardır: bekit-, bele-, belek, bıldır, bile, dağarcık, değme, eğin, et- (< 

eyt-), ev-, gen, giyit-, göğerçin, ırak, kov-, kuz, od, onul-, sav, tez-, tamu, tor, 

uğürle-, uğürlen-, ulat-, ütül-, üz-, yad, yazı, yumuş, yet-, yıra-. 

• Yapılan bu çalışma sonrasında Clauson’un tek örnek (hapax) olarak 

belirttiği Eski Türkçe ügrüg ‚çocuk için beşiği sallama‛ (ED 113a) söz-

cüğünün de tek örnek olma özelliğini Sivas ağzında tespit edilen uğür-

le- (< ügrüg +le-) ‚yavaşça sallamak‛ sözcüğü ile kaybettiği de belir-

lenmiştir. 

•  Derleme sözlüğünde yer almayan ya da burada tespit edilen anlam-

lar dışında başka anlamlar taşıyan aşağıdaki sözcüklerin Derleme 

sözlüğünde yer alması da bu çalışmanın Derleme sözlüğüne küçük 

bir katkısıdır. Bu sözcükler şu şekilde sıralanabilir: bile ‚birlikte, be-

raber‛, değme ‚her, herhangi, giyit- ‚giydirmek‛, kov- ‚takip etmek, 

yakalamaya çalışmak‛, od ‚ateş‛, ulat- ‚kaynaştırmak‛. 

•  Bu bildiri ile Âşık Veysel Şatıroğlu ve Âşık Talibî Coşkun gibi iki de-

ğerli halk ozanının eserlerinden yola çıkılarak Sivas ağzının eski ve 

özellikle Türkçe öğeler barındırma açısından önemli bir yere sahip 

olduğu da gösterilmiştir. 
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KÜLTÜR TAŞIYICISI OLARAK  

SİVAS’TA KULLANILAN YÖRESEL İKİLEMELER 
Regional Reiteratives Used In Sivas As A Culture Carrier 

Uğur Başaran 

 

ÖZET 

Dil ile ilgili tanımlarda en çok, dilin konuşma esasına dayalı bir iletişim ara-

cı olduğu vurgulanır. Bu son derece doğaldır zira, iki insanın iletişiminde ko-

nuşma eylemi, en görünür ve belirgin unsurdur. Bunun yanında unutulmamalı-

dır ki iletişim yalnızca konuşarak yapılmaz. Vücut dili, işaret dili, jest ve mimik-

ler de iletişimi sağlayabilir. Dolayısıyla iletişim için dil (konuşma), yegâne unsur 

değildir. İletişimin farklı araçları vardır ancak kültür aktarımını sağlayan en te-

mel unsur dildir. Küçük bir çocuğun anadilini öğrenip kullanması, çevresi ile ile-

tişime geçmesinden ziyade içinde bulunduğu kültürü sindirmeye başlaması ba-

kımından önemlidir. Bir milletin belleği ve kültürü dil sayesinde nesilden nesle 

aktarılır. Dili hayati derecede önemi haiz bir unsur haline getiren, dilin bu yönü-

dür. Dil ile ilgili yapılan çalışmalarda ekseriyetle dilin yapı özellikleri üzerinde 

durulduğu, dil ile kültür arasındaki ilişki üzerinde yeterince durulmadığı görül-

mektedir. Bu çalışmada, dilin, iletişimden daha önemli bir vazifesi olduğunu dü-

şündüğümüz kültür aktarıcılığı rolü üzerinde durulacaktır. Sivas ve çevresinden 

derlenmiş 183 yöresel ikileme üzerinden Sivaslılık duygusunun, bilincinin ve 

kültürünün nasıl aktarıldığı yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Dil, İkileme, Sivas 

 

ABSTRACT 

In linguistic, furthest highlighted that language is a communication tool based 

on speech. It is extremely natured for the act of speaking is the most visible and ob-

vious element in communicating of two people. In addition, it shouldn’t be forgot-

ten that communication is not only by speaking. Body language, sign language and 

gestures can also provide communication. Therefore, the language (speech) is not 

only element for communication. There are different instuments of communication 

but language is the most essential element of cultural transfer. It is important for a 
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chil to learn and use his / her mother tongue and to start digesting his / her culture 

rather than communicating with environment. The memory and culture of a nation 

is transferred from generation to generation through language. It is this aspect of 

language that makes language a vitally important element. It is seen in the studies 

about language that the structure features of language are mostly emphasized and 

the relationship between language and culture is not emphasized enough. In this 

study, we will focus on the role of cultural transference which we think is a more 

important function of language than communication. It will be tried to interpret 

how Sivas sense, consciousness and culture are transferred through 183 regional 

reiteratives compiled from Sivas and its environs. 

Key Words: Culture, Language, Reiterative. 

 

GİRİŞ 

Halkbilimi, bir kültür bilimidir ve esasen, insanları halklaştırabilecek 

her türlü unsur ile ilgilenir / ilgilenmelidir. Alan Dundes’in meşhur Halk 

Kimdir? (Dundes 2006) makalesinde ifade ettiği gibi halk, iki kişiden olu-

şabileceği gibi milyarlarca insandan da meydana gelebilir. Buradaki halk 

sayısını belirleyen etken halklaştırma potansiyeli olan ortak paydadır. 

Din, dil, devlet ve hatta takım taraftarlığı gibi unsurlar milyonlarca insanı 

bir araya getirebildiği için en büyük ortak paydalardandır. Bu bakımdan 

da diğer ortak paydalara nazaran daha önemlidirler. 

Dil, kültürün sürekliliğini sağlayan en önemli unsurdur. Çünkü bü-

tün kültürel uygulamalar –bazı istisnalar dışında- dil vasıtasıyla bir son-

raki nesle aktarılır. Bu bağlamda dil ile kimlik arasında da çok sıkı bir bağ 

vardır. Ayrıca, halk felsefesinin anlaşılması açısından da dil ile kültür ara-

sındaki ilişkinin üzerinde durmak gerekir (Çobanoğlu 2000: 12-14). 

“Dil, sadece bir araç değil, *aynı zamanda] içinde etkileşime girilen, biçimle-

nilen, toplumsal olanla bağlantının kurulduğu, anlamların karşılaştığı bir çeşit 

mekândır. Dildeki değişmeler, bir kültürü oluşturan diğer unsurlardaki değişmeleri 

de ifade ederler. Dilin çeşitliliği, aynı zamanda, bir dil sisteminin içinde (örneğin 

Türkçe), işlevsel, yöresel, ideolojik, cinsiyet, meslek, yaş ya da toplumsal sınıf ko-

numuna bağlı [olarak], hatta iki kişi arasında çok özel bir bağlamda kullanılan dü-

zeyler[de] de ortaya çıkar” (https: / / www.academia.edu/ 5515961/ K%C3%BClt% 

C3%BCr_SOSYOLOJ%C4%B0S%C4%B0_DERS_NOTU). Bu çalışmada bir tür dil 

çeşitlenmesi olarak da görülebilecek Sivas yöresi ikilemelerinin kültürü – 

Bilhassa Sivaslı kültürünü- nasıl ve ne şekilde taşıdıkları yorumlanacaktır. 

Çalışmada kullanılan ikileme örnekleri (http: / / sivassoz-

luk.cumhuriyet.edu.tr/ ?kategori=soz_listeli) adresinden elde edilmiştir. 

https://www.academia.edu/5515961/K%C3%BClt%C3%BCr_SOSYOLOJ%C4%B0S%C4%B0_DERS_NOTU
https://www.academia.edu/5515961/K%C3%BClt%C3%BCr_SOSYOLOJ%C4%B0S%C4%B0_DERS_NOTU
http://sivassozluk.cumhuriyet.edu.tr/?kategori=soz_listeli
http://sivassozluk.cumhuriyet.edu.tr/?kategori=soz_listeli
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İkilemeler ile ilgili dilciler arasında tam anlamıyla oluşmuş bir fikir 

birliği yoktur. İkilemelerle ilgili yapılan çalışmaların çoğunda ikileme ta-

nımı yapılmış ve çalışmada kullanılan ikilemeler çoğunlukla yapısal ba-

kımdan analiz edilmeye ve herhangi bir yazılı metin içinde gösterilmeye 

çalışılmıştır1. Bir halkbilimci olarak burada ikilemenin ne olduğu ya da 

olmadığı tartışmalarına girmeden en genel ikileme tanımını vermek isti-

yoruz. İkilemeler, “Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı 

zenginleştirmek, amacıyle, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbiri-

ne yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana 

kullanılmasıdır” (Hatipoğlu 1981: 9). 

Kültürel süreklilik, iki ayrı yoldan devam eder. Birinci ve daha yay-

gın olan kolda kültürel pratikler, dönemin koşullarına ayak uydurarak, 

bağlama göre şekillenerek varlıklarını devam ettirirler. Söz gelimi düğün 

geleneği bu türden bir uygulamadır. Düğünün kendisi değişmez ancak 

düğün icrası, nesilden nesle farklılıklar gösterir. İkinci ve bu çalışmanın 

da işaret edeceğe yoldaki kültürel uygulamalar, bağlama göre değişme-

yen / değişmemesi gereken pratiklerdir. Bu koldaki unsurların değişime 

uğraması demek, ilgili kültürel uygulamanın ve haliyle söz konusu kültü-

rün de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi anlamına gelecektir. 

Söz gelimi, dini bayramlarda anne ve babanın elini öperek bayramlaşmak 

böyle bir gelenektir. 

İlk olarak C. Levi Strauss tarafından kullanılan ve aslında toplumların 

hatırlama teknikleri üzerine ortaya çıkan sıcak toplumlar ve soğuk toplum-

lar terimlerini Sivas’ta kullanılan yöresel ikilemeler üzerinden değerlen-

dirmek istiyorum. Sıcak toplumlar terimini, sözlü kültürün yoğun olduğu 

ve tarihlerini sözlü tarihten öğrenen, resmi tarih ile pek ilgilenmeyen top-

lumlar için kullanabiliriz. Aynı şekilde soğuk toplumlar terimini ise, anlamı 

biraz daha açarak yazılı kültürü içselleştirirken farkında olmadan sözlü kül-

türden kopabilen, tarih ile ilişkilerini bir bakıma askıya alabilen toplumlar 

için kullanabiliriz (Assman 2015: 76-78). Geniş bir perspektifle burada tarih 

ile kültürün eş anlamlı kullanıldığı sonucuna da varılabilir. Dolayısıyla bu-

radan, soğuk toplumların kültüre mesafeli iken, sıcak toplumların kültür ile 

iç içe olan toplumlar olduğu çıkarımı da yapılabilir. Amerikalı Sosyal Bi-

limci Frans Boas, sözlü kültür ürünlerinin yoğun olduğu, sözel belleğin et-

                                                           
1 İkilemelerle ilgili söz konusu çalışmalar için bkz (Hatipoğlu 1981), (Delice 2003), (Aydemir 

ve Çeltik 2009), (Yavuz ve Telli 2013), (Sağlamgöncü 2013), (Atmaca ve Kral 2015), (Çürük 

2016). 
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kin olduğu toplumların güçlü toplumlar olduğunu ve söz konusu toplum-

ların kolay kolay istila edilemeyeceğini iddia etmektedir2. Boas’ın işaret et-

tiği toplumların sıcak toplumlar olduğunu düşünüyoruz. Bir toplumun sı-

caklığı, kendi kültürel değerleri ile olan münasebetleri ile doğru orantılıdır. 

Bu bağlamda, Sivas ve çevresinde kullanılan yöresel ikilemelerin, Sivas in-

sanını sıcak toplum haline getirdiğini öne sürüyoruz. 

 

SİVAS’TA KULLANILAN YÖRESEL İKİLEMELER 

abır zabır: Saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): abık sabık, abızambak, abuh sabuh, abur zabur, abu zam-

bak-1, apuk sapuk, apur sabur (Zara) 

abuh sabuh: Saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): abık sabık, abır zabır, abızambak, abur zabur, abu zam-

bak-1, apuk sapuk, apur sabur (Divriği köyleri) 

abuloburt: Obur, pisboğaz, çok yiyen. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abılo-

but-2, avran, boğazlı, boğassak-2, boğazsak-2, garana, göğez, harın-6, 

kanara, mumculuk, mucmurluk, mucmuruk, yalloş-1 (Çepni/ Gemerek) 

abık sabık: Saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): abır zabır, abızambak, abuh sabuh, abur zabur, abu zam-

bak-1, apuk sapuk, apur sabur (Sivas) 

abur zabur: Saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): abık sabık, abır zabır, abızambak, abuh sabuh, abu zam-

bak-1, apuk sapuk, apur sabur (Divriği) 

abul abul: Yavaş yavaş, ağır ağır. cığıl cığıl-2, gıdım gıdım-2, ığış ığış, igez 

igez, iñez iñez, kıdım kıdım, kımıl kımıl, ucun ucun-2 (Göbekviran/ Gü-

rün) 

aktan karadan: Evet veya hayır, iki şeyden biri: Aktan karadan bir şey söyle de 

gideyim . (Zara) 

alabula: Çok renkli, karışık renkli. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ala-1, ala-

ca-2, alaca bulaca, alacalı beleceli (Divriği, Gürün, Kangal, Zara; Ağrakos/ 

Suşehri, Kılıççı/ Şarkışla) 

alaca bulaca: Çok renkli, karışık renkli. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ala-1, 

alabula, alaca-2, alacalı beleceli (Telin/ Gürün) 

alacalı beleceli: Çok renkli, karışık renkli. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

ala1, alabula, alaca-2, alaca bulaca (Çöplü/ Gürün, Hacıilyas/ Koyulhisar, 

Ağrakos/ Suşehri) 

                                                           
2 Kültürün söz konusu gücü hakkında bkz. (Boas 2017) ve (Benedict 2011). 
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alam taram: alam taram olmak Darmadağınık, karmakarışık olmak, perişan 

olmak, dağılmak, ayrılmak: Köy sıtma yüzünden alam taram oldu. (Ha-

cıilyas/ Koyulhisar) 

alan talan: Karmakarışık, darmadağınık, altüst: Her yer alan talan olmuş. Aynı 

anlamdaki diğer kelime(ler): allah bullah, darmadolaşık, karmâhor, pe-

ren peren, tarmatakır (Divriği) 

alan talan: alan talan etmek Altüst etmek, dağıtmak, karmakarışık etmek: Ço-

cuk her yeri alan talan etmiş . Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): alen te-

len etmek (Zara; Hacıilyas/ Koyulhisar) 

alen telen: alen telen etmek Altüst etmek, dağıtmak, karmakarışık etmek: Ço-

cuk her yeri alan talan etmiş . Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): alan ta-

lan etmek (Zara; Hacıilyas/ Koyulhisar 

allah bullah: Karmakarışık, darmadağınık, altüst. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): alan talan, darmadolaşık, karmâhor, peren peren, tarmatakır 

(Divriği köyleri) 

apalak topalak: 1. Tombul, gürbüz. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): apalak-1, 

zambalak (Koyulhisar, Zara; Çepni/ Gemerek) 2. Sevimli. Aynı anlamdaki 

diğer kelime(ler): apalak-4, yıldızı dişi (Koyulhisar, Zara; Çepni/ Gemerek) 

apış kapış: apış kapış etmek Kapışmak, yağma etmek. (Sivas) 

apuk sapuk: Saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): abık sabık, abır zabır, abızambak, abuh sabuh, abur zabur, 

abu zambak-1, apur sabur ( Divriği; Hacıilyas/ Koyulhisar) 

apur sabur: Saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): abık sabık, abır zabır, abızambak, abuh sabuh, abur zabur, 

abu zambak-1, apuk sapuk, apur sabur (Zara) 

aram sekem: Bazen, ara sıra, seyrek olarak. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

arakere, bâzi-2, benzer, beñzer, tek tük (Ağrakos/ Suşehri) 

arıca duruca: Temiz, tertemiz, saf, iyi. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): arı, 

arıcak, arı duru, arıg, arık-1, arıncak, arı sili, aru dur (Çepni/ Gemerek) 

arı duru: Temiz, tertemiz, saf, iyi. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): arı, arıca 

duruca, arıcak, arıg, arık-1, arıncak, arı sili, aru dur (Koyulhisar, Zara) 

artıh yırtıh: Yemekten geriye kalan, artık. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ar-

tuh sartuh (Kangal ve köyleri) 

artuh sartuh: Yemekten geriye kalan, artık. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

artıh yırtıh (Divriği) 

asım takım: Kadınların takındıkları süs eşyası. (Zara) 

aşıra aşıra: İri iri, aralıklı aralıklı (dikmek). Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

aşura aşura (Sivas) 
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aşura aşura: İri iri, aralıklı aralıklı (dikmek). Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

aşıra aşıra (Sivas) 

avur zavur: 1. Ivır zıvır, abur cubur, gereksiz şeyler, anlamsız sözler. (Çepni/ 

Gemerek) 2. Kuru gürültü. (Gürün, Kangal, Şarkışla) 

aylı günlü: Gebe, yüklü, doğurması yakın. krş. ağırayak-1, doğurucu, gebeç, 

gümenci, yüklü (Zara; Çepni, Gemerek, Göbekviran, Karadoruk/ Gürün, So-

ğukpınar/ Kangal, Hacıilyas/ Koyulhisar) 

beldir beldir: Bön bön, aptal aptal, korkak korkak (bakmak) Tanımadın mı, 

beldir beldir bakıyorsun? Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): peldir pel-

dir (Sivas) 

bıcı bıcı: bıcı bıcı bitmek Yediği yaramak, şişmanlamak. (Kangal köyleri) 

bıngıl bıngıl: 1. Etli, yağlı, şişman, tıkız, dolgun. (Sivas) § 2. Hoppa, oynak. Ay-

nı anlamdaki diğer kelime(ler): cıldır cıldır, dahdiri, dingil, dingildek-2, 

ellek-2, fırtık-1, hoppala, kıncıfır, şipilik, yeleleği (Sivas) § 3. Erimiş ci-

simlerin, sıvının oynamasını, sallanan, titreyen şeyleri, kasların titreme-

sini anlatmak için kullanılan bir söz. (Sivas) 

bızırın bızırı: Uzaktan uzağa akraba. (Gürün) 

bici bici: Hayvanları çağırma ve kovalama ünlemi. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): bicik bicik, biçik biçik (Sivas) 

bicik bicik: Hayvanları çağırma ve kovalama ünlemi. Aynı anlamdaki diğer ke-

lime(ler): bici bici, biçik biçik (Kangal) 

bidi bidi: Köpek çağırma ünlemi. (Çepni/ Gemerek) 

bil bil: Kümes hayvanlarını çağırma ünlemi. (Gürün, Kangal) 

birecik birecik: Birer birer. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): birem birem (Te-

kerahma/ Gürün) 

birem birem: Birer birer. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): birecik birecik (Gü-

rün) 

bungul bungul: Suyun sesli ve bol akması, çağıl çağıl akış. (Kangal köyleri) 

burca burca: Burcu burcu, güzel, keskin kokuyu anlatan bir söz. Aynı anlam-

daki diğer kelime(ler): burcak burcak (Gürün) 

burcak burçak: Burcu burcu, güzel, keskin kokuyu anlatan bir söz. Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): burca, burca (Sivas) 

büngül büngül: Suyun topraktan kaynayarak çıkması. (Gürün) 

cağıl cağıl: Suyun akarken çıkardığı ince, yavaş ve tatlı sesi anlatan bir söz. Ay-

nı anlamdaki diğer kelime(ler): cığıl cığıl-1 (Zara) 

calap calap: Bol bol, taşa taşa (akan su). (Sivas) 

cıbıl cıbıl: Yıkanmayı anlatan zarf. (Gemerek) 
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cığıl cığıl: 1. Suyun akarken çıkardığı ince, yavaş ve tatlı sesi anlatan bir söz. 

Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): cağıl cağıl (Sivas ve ilçeleri) § 2. Yavaş 

yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul abul, gıdım gı-

dım-2, ığış ığış, igez igez, iñez iñez, kıdım kıdım, kımıl kımıl, ucun 

ucun-2 (Sivas ve ilçeleri) 

cıldır cıldır: Hoppa, oynak. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): bıngıl bıngıl, 

dahdiri, dingil, dingildek-2, ellek-2, fırtık-1, hoppala, kıncıfır, şipilik, 

yeleleği(Gürün) 

cımbıl cımbıl: Sulu sulu. (Sivas) 

cırım cırım: cırım cırım etmek Parça parça etmek. (Hacıilyas/ Koyulhisar, Ağra-

kos/ Suşehri) 

cisen cisen: İnce ince, yavaş yavaş (kar veya yağmur yağmak). Aynı anlamdaki 

diğer kelime(ler): çısan çısan, pisen pisen (Çepni/ Gemerek) 

civil çivil: Kuş sesi. (Karaözü/ Gemerek) 

colap colap: Bol bol. (Emlakhüyük/ Şarkışla) 

culuh culuh: Hindi. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): culluh, culluk, culuk, 

pinha (Kangal) 

cü cü: Tavukları çağırma ünlemi. (Çepni, Karaözü/ Gemerek) 

çısan çısan: İnce ince, yavaş yavaş (kar veya yağmur yağmak). Aynı anlamdaki 

diğer kelime(ler): cisen cisen, pisen pisen (Ortaköy/ Şarkışla) 

çoluh çocuh: Çoluk çocuk. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): uşak devşek (Gü-

rün) 

çözek çözek: Birbiri arkasına (gitmek). (Gürün) 

debül dübül: Dengesiz, sarsak, sendeleyerek, el yordamıyle, tökezleyerek (yü-

rüme). (Gürün) 

dembül dümbül: Yuvarlanarak düşe kalka (yürümek). (Vazıldan/ Divriği) 

ecim ecim kemiği: Lades kemiği. (Maksutlu/ Şarkışla) 

edük düdük: 1. Şu, bu: Evde edük düdük ne varsa topladım. (Çepni/ Gemerek) § 

2. Küçük. (Çepni/ Gemerek) § 3. Beceriksiz, eli işe yakışmayan. Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): avara-2, colpa, çödü, çölpe-2, çörüşük-1, çul-

pa-2, dönümsüz, hamparsı-1, münevsiz, olçum-1, oransız, paçavra, şap-

şal-2, şavşalak-2, umaysız-2, yöndemsiz (Çepni/ Gemerek) 

efil efil: 1. Hafif hafif, yavaş yavaş (rüzgâr esmek). (Çamova/ Divriği, Soğukpınar/ 

Kangal, Hacıilyas/ Koyulhisar) § 2. Bitkilerin birdenbire büyüyerek dal bu-

dak salmasını anlatan söz. (Gürün) 

efin tefin: efin tefin olmak Harap olmak, bozulmak. (Telin/ Gürün) 
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egiş bügüş: Eğri büğrü, yamuk yumuk, dolambaçlı. Aynı anlamdaki diğer ke-

lime(ler): eğiş büğüş, eğrim büğrüm, yalyapaluk, yamuk yumuk (Ko-

yulhisar) 

eğiş büğüş: Eğri büğrü, yamuk yumuk, dolambaçlı. Aynı anlamdaki diğer ke-

lime(ler): egiş bügüş, eğrim büğrüm, yalyapaluk, yamuk yumuk (Telin/ 

Gürün, Hacıilyas/ Koyulhisar) 

eğrim büğrüm: Eğri büğrü, yamuk yumuk, dolambaçlı. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): egiş bügüş, eğiş büğüş, yalyapaluk, yamuk yumuk (Gürün) 

eketoha: Yaşı küçük olduğu hâlde sözleri ve işleri büyük olan (çocuk). Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): eke-5, ekece-2 (Gürün) 

elim elim öpelek: Küçük çocukların oynadıkları bir çeşit oyun. (Gürün) 

eren peren: Karışık, birbirine girmiş, dolaşık. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

cıdırık-2, çap-2, çelpeşik-1, çelpeşük-1, çepelli-2, çepreşik-1, çıtınık, çı-

tırıh-2, çıtırık, çirişli, çölpeşik, kırık düzen-1, porsuk, püsür-1, teltik-2, 

teltük-1 (Hacıilyas/ Koyulhisar, Ağrakos/ Suşehri) 

evlüm çerlüm: Görgü, yetenek. (Gürün) 

evrim çevrim: Kıvrım kıvrım. (Vazıldan/ Divriği) 

feldir feldir: Keskin keskin, canlı canlı, dikkatli dikkatli (bakmak). (Gürün) 

fıldır fıldır: Canlılık, hareketlilik, çabukluk anlatan bir söz. (Hacıilyas/ Koyulhi-

sar) 

fildir fildir: Canlı, hareketli ve zeki bakışlı (göz). (Gürün) 

finik finik: Çocuklar tıpış tıpış (yürümek). (Kesme/ Divriği) 

gebici gebici: Öküz, manda, buzağı vb. hayvanları çağırma ünlemi. Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): gebiç gebiç (Karaözü/ Gemerek) 

gebiç gebiç: Öküz, manda, buzağı vb. hayvanları çağırma ünlemi. Aynı anlam-

daki diğer kelime(ler): gebici gebici (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

gıdım gıdım: 1. Azar azar: Bu sene bulguru gıdım gıdım harcıyoruz. Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): çullucuh, ucun ucun-1 (Koyulhisar; Palha/ Div-

riği) § 2. Yavaş yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul 

abul, cığıl cığıl-2, ığış ığış, igez igez, iñez iñez, kıdım kıdım, kımıl kı-

mıl, ucun ucun-2 (Palha/ Divriği) 

gıfır gıfır: 1. Bir kimsenin gayretli ve becerikli olduğunu anlatan bir söz: Bizim 

gelin çok iyi. Evin içinde gıfır gıfır dolanıyor. (Sivas) § 2. Telaşla, heye-

canla gidip gelmeyi anlatan bir söz: Jandarmalar gıfır gıfır bir kaçak arı-

yor. (Gürün) 

gidi gidi: Keçi yavrusunu çağırma ünlemi. (Çöplü/ Gürün) 

güfür güfür: Hışırtı, rüzgâr sesini anlatan bir söz.. (Sivas) 
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güldür güldür: Suyun bol bol akışını anlatan bir söz. (Gürün; Hacıilyas/ Koyulhi-

sar) 

hangır hangır: Kahkahayla arsızca gülmeyi anlatan bir söz. (Divriği, Şarkışla) 

helik hülük: Değersiz, önemsiz, ufak tefek şeyler için kullanılan bir söz: Emeği-

ne yazık değil mi böyle helik hülük şeylerle uğraşıyorsun? (Koyulhisar) 

helük hülük: Alçak, aşağılık, kötü, değersiz (kimse). Aynı anlamdaki diğer ke-

lime(ler): malamat-3 (Sivas) 

hım hım: Miskin, uyuşuk. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): çölpe-1, çörüşük-

2, eflek-3, hamparsı-2, iriskin, kamalah-3, kamalak-3, pepe-1 (Gemerek) 

hıs hıs: Sessizce alay ederek gülmeyi anlatan bir söz. (Çöplü/ Gürün) 

hot hot: hot hot etmek Gönlü yatmak, razı olmak. (Çamoağa/ Divriği) 

ıfıt cıfıt: Kötü (kimse). (Vazıldan/ Divriği) 

ığış ığış: Yavaş yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul abul, 

cığıl cığıl-2, gıdım gıdım-2, igez igez, iñez iñez, kıdım kıdım, kımıl 

kımıl, ucun ucun-2 (Gürün) 

ıklım tıklım: Ağzına kadar dolu, çok kalabalık. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): kitekit (Gürün; Şarkışla ve köyleri; Eske/ Divriği, Hacıilyas/ Koyulhi-

sar) 

ıpıl ıpıl: 1. Işığın yanıp sönmesini veya hafif yanmasını anlatan bir söz. (Karaö-

zü/ Gemerek) § 2. Gümüş gerdanlık. (Sivas) § 3. Pırıl pırıl. Aynı anlamdaki 

diğer kelime(ler): ıpıl ıpıl, yıldır yıldır, yılp yılp (Gürün; Palha, Vazıldan/ 

Divriği, Çepni/ Gemerek, Hacıilyas/ Koyulhisar) 

igez igez: Yavaş yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul abul, 

cığıl cığıl-2, gıdım gıdım-2, ığış ığış, iñez iñez, kıdım kıdım, kımıl kı-

mıl, ucun ucun-2 (Koyulhisar) 

iñez iñez: Yavaş yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul abul, 

cığıl cığıl-2, gıdım gıdım-2, ığış ığış, igez igez, kıdım kıdım, kımıl kı-

mıl, ucun ucun-2 (Gürün) 

ipil ipil: Parça parça, lime lime. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): oylum oy-

lum, perem perem, pinçik pinçik, yırım yırım (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

kaş kaş: Dizi dizi, sıra sıra. (Yıldızeli; Çepni/ Gemerek) 

kehil kehil: Soluk soluğa. (Gemerek) 

keh keh: keh keh geçmek 1. Çok acıkmak. (Gürün) ; 2. Zayıf, hâlsiz kalmak, 

kuvvetten düşmek, yorulmak. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): alatu-

lamak, kelezimek (Gürün) 
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kepür küpür: kepür küpür konuşmak Ne konuştuğunu bilmemek, anlamsız 

konuşmak, saçmalamak. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): samurtla-

mak-2(Çepni/ Gemerek) 

kıdı kıdı: Davar çağırma ünlemi. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): heğ-2 (Ha-

cıilyas/ Koyulhisar) 

kıdım kıdım: Yavaş yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul 

abul, cığıl cığıl-2, gıdım gıdım-2, ığış ığış, igez igez, iñez iñez, kımıl 

kımıl, ucun ucun-2 (Koyulhisar) 

kıfır kıfır: Çabuk çabuk. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): kıfır kıfır, şipir şi-

pir (Gürün) 

kımıl kımıl: Yavaş yavaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul 

abul, cığıl cığıl-2, gıdım gıdım-2, ığış ığış, igez igez, iñez iñez, kıdım 

kıdım, ucun ucun-2 (Koyulhisar) 

kırık kırtık: Ufak tefek, döküntü, işe yaramaz ev eşyası. (Telin/ Gürün) 

kırtiş kırtiş: Diş diş, girintili çıkıntılı, pürüzlü. (Yıldızeli) 

kışe kışe: Kümes hayvanlarını kovalama ünlemi. (Tavşanlı/ Hafik, Hacıilyas/ Ko-

yulhisar) 

kiçi kiçi: Keçi çağırma ünlemi. (Sivas) 

kis kis: İçin için, kıs kıs (gülme). (Sivas ve çevresi) 

koğdura koğdura: Koştura koştura, koşa koşa. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): kopa kopa (Sivas) 

kopa kopa: Koştura koştura, koşa koşa. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): koğ-

dura koğdura (Sivas) 

küfül küfül: Serin serin, küfür küfür: Rüzgâr küfül küfül esiyor. (Gemerek) 

langır lungur: Biçimsiz (konuşma ve yürüyüş). (Telin/ Gürün) 

mar mar: Bağıra bağıra (ağlamak). Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ünüm 

ünüm (Sivas) 

mığıl mığıl: mığıl mığıl etmek Kaynaşmak, çok yığılmak. (Telin/ Gürün) 

mıyıl mıyıl: Uykulu uykulu (bakmak). (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

oylum oylum: Parça parça, lime lime. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ipil 

ipil, perem perem, pinçik pinçik, yırım yırım (Çamoağa/ Divriği, Hacıil-

yas/ Koyulhisar, Ağrakos/ Suşehri) 

patpatı: Ateşte kavrularak patlatılmış mısır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

çıtlak-2, patlak, pırtlak (Sivas) 

peldir peldir: Bön bön, aptal aptal, korkak korkak (bakmak). Aynı anlamdaki 

diğer kelime(ler): beldir beldir (Gemerek) 
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perem perem: Parça parça, lime lime. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ipil 

ipil, oylum oylum, pinçik pinçik, yırım yırım (Ağrakos/ Suşehri) 

eren peren: Karmakarışık, darmadağınık, altüst. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): alan talan, allah bullah, darmadolaşık, karmâhor, tarmatakır 

(Koyulhisar; Telin/ Gürün, Ağrakos/ Suşehri) 

pıçı pıçı: 1. Çok etli olan (şey). (Gürün) § 2. Sığır, davar çağırma ünlemi. Aynı 

anlamdaki diğer kelime(ler): piçik piçik, piçi piçi (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

pıtpıt: İnce, ufak bulgur. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): pıtpıtı (Çöplü/ Gü-

rün) 

pıtpıtı: İnce, ufak bulgur. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): pıtpıt (Çamoaağa/ 

Divriği) 

piçik piçik: Sığır, davar çağırma ünlemi. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): pıçı 

pıçı-2, piçi piçi (Maksutlu/ Şarkışla) 

piçi piçi: Sığır, davar çağırma ünlemi. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): pıçı 

pıçı-2, piçik piçik (Gürün) 

pinçik pinçik: Parça parça, lime lime : Odunu pinçik pinçik ayırmış. Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): ipil ipil, oylum oylum, perem perem, yırım 

yırım(Gürün) 

pine pine: Kümes hayvanlarını kümese doğru kovalama ünlemi. (Maksutlu/ 

Şarkışla) 

püngül püskül: Salkım saçak. (Gürün) 

sallısoplu: Adamakıllı, doğru dürüst. (Sivas) 

sele serpe: Açık saçık, çıplak, çırılçıplak. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): bal-

dırbacak, dasdaylak (Koyulhisar) 

seten seyrek: Tek tük. (Gürün) 

sıkı mıkı: Candan, çok bağlı dost. (Vazıldan/ Divriği) 

simil simil: Sessizce gülümseyerek : Ne o simil simil geliyorsun yine diyeceğin 

bir şey var . (Sivas) 

siyim siyim: Yavaş yavaş, ince ince (yağmur yağmak, su, gözyaşı vb. akmak). 

(Koyulhisar) 

şipir şipir: Çabuk çabuk. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): kıfır kıfır, zıt zıt 

(Şarkışla) 

takır tukur: Vurulduğunda sert nesnelerden çıkan ses için. (Vazıldan/ Divriği) 

tarmatakır: Karmakarışık, darmadağınık, altüst. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): alan talan, allah bullah, darmadolaşık, karmâhor, peren peren 

(Sivas) 

töm töm: Yalpalaya yalpalaya (yürüme). (Hacıilyas/ Koyulhisar) 
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tüm tüm: tüm tüm tütmek Çevreye güzel kokular yayılmak. Aynı anlamdaki 

diğer kelime(ler): türül türül tütmek-2 (Gürün) 

türül türül: türül türül tütmek 1. Bir şey dikkati çekecek denli güzel olmak. (Si-

vas); 2. Çevreye güzel kokular yayılmak. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): tüm tüm tütmek (Sivas) 

ucun ucun: 1. Azar azar: Borcumuzu ucun ucun veririz. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): çullucuh, gıdım gıdım-1 (Gemerek, Koyulhisar) § 2. Yavaş ya-

vaş, ağır ağır. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): abul abul, cığıl cığıl-2, 

gıdım gıdım-2, ığış ığış, igez igez, iñez iñez, kıdım kıdım, kımıl kımıl 

(Gemerek, Koyulhisar) 

uğrun uğrun: Gizli gizli. (Maksutlu/ Şarkışla) 

uğrundan uğrundan: Gizliden gizliye. (Maksutlu/ Şarkışla) 

üğrüm üğrüm: 1. Sessiz sessiz, ağır ağır. (Hacıilyas/ Koyulhisar) § 2. Çok sık, çok 

bol. (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

ünüm ünüm: Bağıra bağıra (ağlamak) : Çocuk ünüm ünüm ağlıyor. Aynı an-

lamdaki diğer kelime(ler): mar mar (Allar, Hacıilyas/ Koyulhisar) 

vay vay çanağı: Kırılacak cam, porselen vb. kap kaçak. (Gemerek) 

vıcık vıcık: Çok cıvık, yumuşak (çamur, yağ vb.). Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): vıcır vıcır-2 (Sızır/ Gemerek) 

vıcır vıcır: 1. Çok, çok fazla, bol. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): farş, gargın-

2, sığın, şıkırdım-2, tırıp, yeğin-5 (Sivas) § 2. Çok cıvık, yumuşak (ça-

mur, yağ vb.) Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): vıcık vıcık (Hacıilyas/ 

Koyulhisar) 

vıdı vıdı: 1. Gevezelik, boşboğazlık. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): badıgü-

dü-1, havkalık-2, şabadanlık, vıd vıd-1, vır vır-1 (Maksutlu/ Şarkışla) § 2. 

Çekiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): goğ-1, gov, horata-1, koğ, koğu, kov, söylenti-2, vıd vıd-2, vır 

vır-2(Maksutlu/ Şarkışla) 

vıd vıd: 1. Gevezelik, boşboğazlık. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): badıgü-

dü-1, havkalık-2, şabadanlık, vıdı vıdı-1, vır vır-1 (Sivas) § 2. Çekiştir-

me, yerme, kötüleme, dedikodu. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): goğ-

1, gov, horata-1, koğ, koğu, kov, söylenti-2, vıdı vıdı-2, vır vır-2 (Sivas) § 

3. Çok konuşan, geveze, boşboğaz. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

açık ağızlı, alaaz-2, alagaz-2, alağaz-2, alağız-2, bağırtlak-2, bıdbıt, bıt-

bıt, carcur-3, cekceki-5, cevcek-2, cımcıplak-1, çenesek, çinko-2, dilbe-

sek-2, dil vezzağı, eke-2, lavgar-1, öcbe-1, silik-4, şabadan, şakşak-1, 

şippilik-1, vazalak, yalah-2, yalak-2, yalaktar-1, yel değirmeni, yolak-

tar, zimzort (Hacıilyas/ Koyulhisar) § 4. Söz taşıyan, fitneci, dedikoducu, 

arkadan çekiştiren. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): carcur-1, cekceki-
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4, cevcek-1, hamaz-2, ibik-2, kamaz, kandoz-3, koğcu, koğucu, kovcu, 

şippilik-2, yalah-3, yalak-3, yalaktar-2 (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

vığıl vığıl: Çok, çok bol, kımıltılarla kaynaşma durumunda (kurt, karınca, si-

nek, çocuk vb.). (Gürün) 

vığır vığır: Çok gürültülü (çocuk, arı vb.). (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

vıkır vıkır: Fıkır fıkır. (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

vır vır: 1. Gevezelik, boşboğazlık. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): badıgüdü-

1, havkalık-2, şabadanlık, vıdı vıdı-1, vıd vıd-1 (Yeniköy/ Hafik) § 2. Çe-

kiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

goğ-1, gov, horata-1, koğ, koğu, kov, söylenti-2, vıdı vıdı-2, vıd vıd-

2(Yeniköy/ Hafik) 

vız vız: Bir düğmenin iki deliğinden iplik geçirip, esnete esnete döndürülerek 

oynanan bir oyun. (Gürün) 

vız vız böceği: Ekinler arasında bulunan bir böcek. (Karaözü/ Gemerek) 

yaf yaf: Ardı arkası kesilmeden, durmadan, sürekli olarak. Aynı anlamdaki di-

ğer kelime(ler): habire, pasa-1, tırısa (Sivas) 

yağlı ballı: yağlı ballı olmak Çok yakın dost olmak, aralarından su sızmamak. 

(Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yalap yalap: Parıl parıl, ışıl ışıl. (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yamuk yumuk: Eğri büğrü, yamuk yumuk, dolambaçlı. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): egiş bügüş, eğiş büğüş, eğrim büğrüm, yalyapaluk (Zara) 

yazan bozan: Boynuzları yana doğru büyümüş öküz vb. Aynı anlamdaki diğer 

kelime(ler): yazboz (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yazı yaban: Kır, bağ bahçe. (Gürün) 

yelim yelim yeldirmek: Sürekli arkasına düşmek, izlemek. Aynı anlamdaki di-

ğer kelime(ler): koğmak (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yel yefelek: Hemen, çabucak, derhâl, vakit kaybetmeden. başüstü-1, çalkap, 

hadeyince-1, şıppadak, şırpedek, tezce-1, tezcek, yel yepelek, yel yepe-

rek, yer yepildek (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yel yepelek: Hemen, çabucak, derhâl, vakit kaybetmeden. başüstü-1, çalkap, 

hadeyince-1, şıppadak, şırpedek, tezce-1, tezcek, yel yefelek, yel yepe-

rek, yer yepildek (Gürün, Zara; Çepni/ Gemerek, Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yel yeperek: Hemen, çabucak, derhâl, vakit kaybetmeden. başüstü-1, çalkap, 

hadeyince-1, şıppadak, şırpedek, tezce-1, tezcek, yel yefelek, yel yepe-

lek, yer yepildek (Hacıilyas/ Koyulhisar) 
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yel yepildek: Hemen, çabucak, derhâl, vakit kaybetmeden. başüstü-1, çalkap, 

hadeyince-1, şıppadak, şırpedek, tezce-1, tezcek, yel yefelek, yel yepe-

lek, yel yeperek (Sivas çevresi) 

yılbır yılbır: Pırıl pırıl, yanıp sönerek (ışık). (Gürün; Maksutlu/ Şarkışla) 

yılp yılp: Pırıl pırıl. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ıpıl ıpıl, yıldır yıldır 

(Gürün) 

yırım yırım: Lime lime, parça parça. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): ipil ipil, 

oylum oylum, perem perem, pinçik pinçik (Hacıilyas/ Koyulhisar, Mak-

sutlu/ Şarkışla) 

yol yordam: Yöntem, kural, davranış inceliği. (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yorgun argın: Çok yorulmuş. (Sivas) 

yumul yumul: 1. Tombul, gürbüz (çocuk.) Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): 

pampal-1 (Hacıilyas/ Koyulhisar) § 2. Sevimli çocuk. (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

yur yumuş: İşler, hizmetler. (Şarkışla) 

zağı zağına: Ucu ucuna: İki metre kumaş aldım, zağı zağına yetişti. (Hacıilyas/ 

Koyulhisar) 

zıt zıt: Çabuk çabuk. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): kıfır kıfır, şipir şipir 

(Vazıldan/ Divriği) 

zongur zungur: Çok hızlı (titreme). (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

zon zon: zon zon gezmek Boş, işsiz dolaşmak. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): zön zön gezmek (Koyulhisar) 

zoru zoruna: Binbir güçlükle. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): zor zoruna 

(Maksutlu/ Şarkışla) 

zor zoruna: Binbir güçlükle. Aynı anlamdaki diğer kelime(ler): zoru zoruna 

(Hacıilyas/ Koyulhisar) 

zön zön: zön zön gezmek İşsiz, başıboş gezmek. Aynı anlamdaki diğer keli-

me(ler): zon zon gezmek (Koyulhisar) 

zövül zövül: Bit, pire gibi (yürüme). (Hacıilyas/ Koyulhisar) 

 

DEĞERLENDİRME 

Yukarıda, 183 adet anlamlarıyla birlikte yöresel ikileme örnekleri bu-

lunmaktadır. İkilemelere dikkat edildiğinde bazılarının standart Türkiye 

Türkçesinde de karşılıklarının bulunduğu görülecektir. Sivas’ta standarttan 

farklı ikilemelerin kullanılıyor oluşu, bir kere Sivaslının o ikilemeyi kendi 

malı haline getirdiği anlamına gelmektedir. Söz gelimi, “abuk subuk” iki-

lemesi, Türkiye Türkçesi’nde kendine böyle yer bulurken bir Sivaslının ağ-

zında “abuh sabuh” şekline dönüşmüştür. Kalın “k” ünsüzünün Anadolu 
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ağızlarında gırtlaktan gelen “hı” sesine dönüşmesi sıklıkla rastlanan bir du-

rumdur. Bir başka örnek, abuloburt’tur. Bu sözcüğün Türkiye Türkçesinde-

ki karşılığı oburdur. Sivaslı obur yerine abuloburt demektedir. Obur sözcü-

ğünün başına ve sonuna ağzını dolduracak yapılar ekliyor. Ağız dolusu 

konuşarak aslında tezyif ediciliği kendince katlıyor. 

Yöresel kelimelere bakıldığında bunların standart dil içinde oluşmuş 

gizli şifreler olduğu görülecektir. Bazılarının etimolojisi yapılarak kökenleri 

ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz (day day, gıdım gıdım, kehil kehil) ancak 

bazılarının aslında nereden geldikleri ile ilgili bilgi sahibi olamıyoruz (töm 

töm, hellik hüllük, debül dübül, eren peren, zövül zövül). Bu gizli şifrenin, 

aslında Sivaslı kültürünün koruyucularından biri olduğunu düşünüyoruz. 

Öyle ki, Sivas’ta doğup büyümüş ancak bu sözcüklerin net anlamını bilme-

yen kişilerle yapılan görüşmelerde, ilgili kişilerin sözcüğün kelime anlamını 

bilmeseler de neyi çağrıştırdığı hakkında isabetli tahminler yaptığı ortaya 

çıkmıştır. Biz bunun, kültürel genetizm ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. 

Doğup büyüdüğümüz yerdeki kültürün teneffüsü, kulak aşinalığı, ilgili 

kültürel verimlerin zihnimizde bir yerlere sızmasına vesile olur ve ne kadar 

zaman geçerse geçsin oradan tam anlamıyla çıkmaz. 

Sivaslı, -özellikle de Sivas’tan uzakta yaşayan bir Sivaslı- bu ikileme-

leri duyduğunda, uzun yıllardır görmediği bir hemşerisini görmüş ya da 

çocukluğunda dinlediği bir türküyü yıllar sonra tekrar dinlemiş gibi ol-

maktadır. Muhtemelen de yüzünde hafif bir tebessüm oluşur. İşte bu 

duyguyu anlamak ve anlamlandırmak çok önemlidir. Sivaslı kültürünü 

aktaran en önemli etkenin bu olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki Ziya Gö-

kalp da “Halk Medeniyeti: 1- Başlangıç” başlıklı önemli makalesinde yak-

laşık 100 yıl kadar önce halk kültürünün bu türlü verimlerinin önemine 

değinmişti (Ziya Gökalp 1913). 

Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişlerin sağlıklı olabilmesi için her 

iki kültüre de kucak açmak, herhangi birini ötekileştirmemek gerekir. El-

bette ki yazılı kültürün getirdiği davranış ve konuşma kalıplarının kulla-

nılması gereken yerler de vardır. Hatta buralarda sözlü kültürün kalıpla-

rını kullanmak sakıncalı olabilir. Dolayısıyla özelde bireylerin, genelde ise 

toplumların her iki kültür ortamlarında da nefes alabilmeleri için, kendi-

lerini ifade edebilmeleri için kültürel formasyonlarını çeşitlendirmeleri 

gerekmektedir. Sivas kültürü üzerinden ve özelinden değerlendirdiği-

mizde, yöresel ikilemelerin aslına sadık kalarak ama nerelerde kullanıla-

cağının bilinciyle kullanımda olması gerekmektedir. 
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SİVAS’LI İBN HÜMAM VE ZADU’L-FAKÎR ADLI 

ESERİ 
Abdullah Kahraman 

 

ÖZET 

XV. Yüzyıl Hanefi âlimlerinden Sivaslı Kemalüddin İbn Hümam, İslamî 

ilimlerin hemen hepsinde uzman olmakla birlikte özellikle İslam hukuku (fıkıh) 

alanında meşhur olmuştur. Memleketi olan Sivas’ta doğup büyümemiş olmasa da 

eserlerinde kökenine ve memleketi olan Sivas’a aidiyetini açıkça ifade etmiştir. 

Onun eserleri içerisinde ibadetlerle ilgili muhtasar bir çalışması da bulunmakta-

dır. Zâdu’l-fakîr verdiği bu eser hacmi küçük olmakla birlikte ibadet alanında der-

li toplu ve sağlam bilgiler vermektedir. Eser üzerine şerhlerin yazılmış olması 

önemsendiğinin güçlü bir işaretidir.  

 

Müslümanların hukuki, iktisadi, mali ve ibadet hayatını düzenleyen 

fıkıh ilminin temelleri İmam Azam Ebu Hanife tarafından atılmıştır. Bu 

büyük hukukçu aynı zamanda fıkhın içeriğini de belirlemiştir. Onun oluş-

turmuş olduğu sistematiğe göre Bir fıkıh kitabının içerisinde ibadetten Ve 

temizlikten mirasa kadar bir Müslümanın hayatını düzenleyen ve kuşatan 

bütün konular yer alır. Onun örnek olarak oluşturulmuş olduğu bu fıkıh 

sistematiği farklı fıkıh ekolleri tarafından örnek alınmış ve bu sistematik 

İslam fıkranın prototipini oluşturmuştur. Her bir fıkıh kitabı müellifi daha 

önemli gördüğü konuların Kitap içerisindeki yerini öncelik ve sonralık 

bakımından farklı farklı belirlenmiş olsa da fıkıh kitapları aşağı yukarı 

aynı konuları ele almışlardır. Özellikle her bir mezhebe ait muhtasarlar 

konu tasnifi bakımından birbirine çok yakındır. Zaman içerisinde fıkıh 

sistematiği içerisinde yer alan hemen her bir konu önemine ve duyulan 

ihtiyaca göre müstakil kitap veya Risalelerin de konusu olmuştur. Bu ko-

nuda müslümanın günlük pratik ihtiyaçlarına daha çok cevap verecek 

olması sebebiyle ibadetler fıkhının müstakil eserlere konu olması bakı-

mından diğer konulardan ayrılmaktadır. Bu pratik günlük ihtiyaçlara ce-

vap verme anlayışı zaman içerisinde özellikle ibadetleri temel alan İlmihal 

                                                           
 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü 



 104        Abdullah Kahraman 

türü eserleri meydana getirmiştir. Büyük Hanefi hukukçusu imam Mu-

hammed eş-Şeybani Kitabu’l-kesb adlı Risalesi’nde ilk defa ilmihal tabirini 

kullanmış ve bunun Müslümanın hayatındaki yerine şu cümlesi ile işaret 

etmiştir: ‚En faziletli ilim ilmihal ve en üstün durum hali korumaktır‛. 

İlerleyen zamanlarda Müslüman alim ve fıkıhçılar özellikle ibadetleri ko-

nu alan müstakil kitaplar yazmışlardır. Bu kitapların bir kısmı sadece 

namazı şartları ile birlikte ele almakla yetinmiştir. Ebu’l-Leys es-

Semerkandi (ö.373)’nin Mukaddimetü’s-Salat adlı eseri Hanefi fıkhında bu 

türün bilinen ilk ürünlerinden biridir. 

Zekat ve hac belli bir mali yeterliliğe sahip olan Müslümanlara farz-

dır. Halbuki namaz için Müslüman olmak, âkil bâliğ bulunmak ve namazı 

bir şekilde eda edebilecek kadar sağlıklı olmak yeter şarttır. Ancak nama-

zın istenilen şekilde yerine getirilebilmesi için bir takım rükün ve şartların 

da bulunması gerekir. Her ne olursa olsun yinede namaz ile mükellef olan 

müslümanların sayısı her zaman hac ve zekat ile mükellef olanlardan da-

ha fazladır. Bu sebeple namazla ilgili olan müstakil eserlerin sayısı diğer 

ibadetlere göre daha fazladır. 

Durum böyle olmakla beraber bir bütünlük arz etmesi amacıyla kısa 

da olsa bütün ibadetlere yer veren fıkıh ve ilmihal kitapları daha fazla 

rağbet görmüştür. Bu sebeple yetkinliğine inanılan hemen her âlimden 

halk ve talebeleri böyle bir eser telif etmelerini talep etmişlerdir. Bu tür ki-

tapları yazanlar kitaplarından hemen girişinde bu duruma işaret ederler. 

Temizlik konularından başlayarak münhasıran ibadetler sahasında 

kendisinden derli toplu bir eser talep edilen Hanefi fıkıh âlimlerinden bi-

risi de Sivaslı Kemalûddin İbnü’l Hümam(ö.861)’dır. Talebelerinin müra-

caatı üzerine o, ‚Zadu’l-fakir‛ adlı bir kitap kaleme almıştır ki, ‚Fakirin 

azığı‛ anlamına gelmektedir. Onun bu kitabı esasen temizlik ve namaz 

konusuyla alakalıdır. 

Önce İbnü’l Hümam hakkında kısa bilgi verip daha sonra da adı ge-

çen eserini tanıtmak istiyoruz. 

 

Kemalüddin İbnü’-Hümam: 

İbn Hümam Nerelidir ve Nerede Doğmuştur? 

Aslen Sivaslı olan bu büyük fıkıh âlimi kadı olan babasının görevi 

sebebiyle Mısır’da İskenderiye’de hicri 790/1388 yılında doğmuş orada 

tahsil görmüş ve çeşitli vazifeleri deruhte ettikten sonra 861/1457 tarihin-

de Kahire’de vefat etmiş ve İbn Atâullah el-İskenderî’nin Karâfe’deki tür-
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besine defnedilmiştir. Ancak belki de hiç görmediği memleketine olan ve-

fası sebebiyle olmalı ki, ‚Sivasi‛ nisbesini kitaplarında kullanmıştır. 

 

İbn Hümam neden İbn Hümam Diye Anılmış ve Mısır’da doğdu? 

Dedesinin dedesi Hümâmeddin’e nisbetle İbnü’l-Hümâm lakabı ile 

meşhur olmuştur. Dedesi Abdülhamid ve büyük dedesi Mesud aslen Si-

vaslı olup burada kadılık yapmışlardır. Babası, muhtemelen yaşadığı dö-

nemde Anadolu’nun içine düştüğü kargaşa ortamından kurtulmak ama-

cıyla Memlükler’in idaresi altındaki Mısır’a gitmiş ve İskenderiye’de Ha-

nefî kadılığı görevinde bulunmuştur.1  

 

Tahsil Hayatı 

İlk derslerini babasından alan İbnü’l-Hümâm, on yaşında iken baba-

sının ölümü üzerine anneannesinin gözetiminde yetişti. Onunla birlikte 

Kahire’ye giderek Şehâbeddin el-Heysemî’nin yanında Kur’ân-ı Kerîm’i 

ezberledi, İbnü’z-Zerâtîtî ve Zeynüddin Abdurrahman et-Tefehnî’den kı-

raat dersleri aldı. Bir ara İskenderiye’ye dönerek burada öğrenimine de-

vam etti, ardından tekrar gittiği Kahire’de uzun süre kaldı. Cemâleddin 

Yûsuf b. Muhammed el-Humeydî, İbnü’l-Mecdî, Muhammed b. Ahmed 

el-Bisâtî, Bedreddin Mahmûd b. Muhammed el-Aksarâyî, Bedreddin el-

Aynî, Ebû Zür‘a İbnü’l-Irâkī, İbn Hacer el-Askalânî, Kāriülhidâye, Ebü’l-

Velîd İbnü’ş-Şıhne, Muhammed b. Ebû Bekir İbn Cemâa ve Kemâleddin 

eş-Şümünnî gibi çeşitli mezheplere mensup âlimlerden Arap dili ve ede-

biyatı, mantık, kelâm, tefsir, hadis, fıkıh ve fıkıh usulü dersleri aldı. Ken-

disinden çok faydalandığı hocası Abdurrahman et-Tefehnî ile birlikte Ku-

düs’e, fıkıh usulü okuduğu Ebü’l-Velîd İbnü’ş-Şıhne ile birlikte 814 (1411) 

yılında Halep’e giderek bir süre bu şehirlerde tahsilini sürdürdükten son-

ra tekrar Kahire’ye döndü.2 

 

İlmî Kişiliği 

Onun ilmî kişiliği ile ilgili şu tespit ve yorumlar yapılmıştır: İbnü’l-

Hümâm fıkıh ve fıkıh usulü yanında kelâm, mantık, Arap dili ve edebiyatı, 

tefsir, hadis sahalarında yetkin bir âlimdir. Yaptığı tartışmalarda ve yazdığı 

eserlerde konuları ortaya koyuşu, görüşleri ve delilleri değerlendirip tartı-

şarak bir sonuca ulaşmadaki kabiliyeti sağlam bir mantık, cedel ve felsefe 

                                                           
1 Koca, Ferhat, ‚İbn Hümam‛, DİA, İstanbul 2000, XXI, 87. 
2 Koca, 87. 
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eğitimi aldığını göstermektedir< Sarf, nahiv, bedî‘, beyân, meânî gibi alan-

larda müstakil eser vermemiş olsa bile kelâm, fıkıh ve fıkıh usulüne dair 

eserlerinde dil ve edebiyata olan vukufunu görmek mümkündür... İbnü’l-

Hümâm’ın güzel sesiyle mûsiki icra ettiğine dair verilen bilgiler onun sa-

natkâr bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. İbrâhim b. Ömer el-

Edkâvî ve Muhammed b. Muhammed el-Havâfî’ye intisap ederek kendile-

rinden tasavvuf terbiyesi almış, İbnü’l-Arabî’nin Fuṣûṣü’l-ḥikem’ini okutan 

Nasrullah b. Abdurrahman el-Ensârî ile sohbetlerde bulunmuştur. Tasav-

vufa olan alâkası sebebiyle seçkin sûfîlere verilen ‚şeyhü’ş-şüyûh‛ ve ‚şey-

hü’l-ârifîn‛ unvanlarıyla anılmış ve Şeyhûniyye Hankahı’nın şeyhliğine ta-

yin edilmiştir. İbnü’l-Hümâm, bir ara tasavvufî hayata ilgisini arttırarak uz-

lete çekilmişse de çevresindeki kimseler onu halkın içine dönmenin gerekli-

liği konusunda uyarmışlardır.3  

İbnü’l-Hümâm, tefsir ve hadis alanında da yetkin bir âlim sayılmakla 

birlikte eser verdiği ve uzmanlaştığı ilim dalları fıkıh, fıkıh usulü ve 

kelâmdır< el-Hidâye’nin önemli şerhlerinden biri olan Fetḥu’l-ḳadîr ve 

et-Taḥrîr adlı eserlerinde takip ettiği metot, kullandığı bol malzeme ve 

yaptığı tartışma ve tahliller yanında mezhep taassubuna düşmeden kendi 

görüş ve tercihini belirtmiş olması İbnü’l-Hümâm’ın fıkıh alanında otorite 

olduğunu kanıtlamaktadır. Gerek kullandığı deliller gerekse vardığı so-

nuçlar genel olarak değerlendirildiğinde onun ehl-i re’y ile ehl-i eser ara-

sında orta bir yol tuttuğu söylenebilir. Öte yandan ilme ve ilim adamları-

na karşı beslediği saygı ve hoşgörüden dolayı başkalarıyla tartışmalara 

girmeyen İbnü’l-Hümâm, o sırada Mısır ve Şam bölgesinde görüşleri ve 

mücadelesi tartışılmaya devam eden Takıyyüddin İbn Teymiyye’ye karşı 

cephe almamış, hatta ona olan saygı ve hayranlığını dile getirmiştir. 4 

 

Fukahâ Tabakantıdaki Yeri 

Talebesi Sehâvî tarafından ilmî üstünlükleri anlatılırken verilen ör-

neklerden ve kullanılan ifadelerden İbnü’l-Hümâm’ın tercih ehli bir fakih 

olduğu anlaşılmaktadır. et-Taḥrîr’e Teysîrü’t-Taḥrîr adıyla bir şerh yazan 

Emîr Pâdişah, İbnü’l-Hümâm’ı ‚şeyh, allâme, zamanının müctehidi, asrı-

nın muhakkiki, şeyhülislâm, müftilenâm ve kutbü’l-ârifîn‛ olarak anarken 

Hanefî fakihlerinden İbn Gânim el-Makdisî, Leknevî ve İbn Âbidîn onun 

                                                           
3 Koca, 87. 
4 Bk. Sehâvî, eḍ-Ḍavʾü’l-lâmiʿ, VIII, 131; Koca, 88. 
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müctehid olduğunu söylemişlerdir.5 Son dönem hukukçularından Seyyid 

Bey de İbnü’l-Hümâm’ı Hanefî mezhebinin son müctehidlerinden biri 

saymıştır.6 

 

Deruhte Ettiği Bazı Görevler 

Öğrencilik yıllarında çeşitli sıkıntılar ve müzmin hastalıklarla müca-

dele eden İbnü’l-Hümâm tahsilini tamamladıktan sonra ilim ve öğretimle 

meşgul oldu. 829 (1425-26) yılında el-Melikü’l-Eşref Barsbay’ın kurduğu 

Eşrefiyye Medresesi’ne müderris tayin edildi ve 18 Şâban 833’te (12 Mayıs 

1430) kendi isteğiyle ayrılıncaya kadar bu görevde kaldı. 847’de (1443) ge-

tirildiği Şeyhûniyye Hankahı’nın şeyhliğinden de 858’de (1454) kendi is-

teğiyle ayrıldı. Bu arada Mansûriyye ve Kubbetü Sâlih medreselerinde 

hocalık yaptı. 824 (1421), 854 (1450) ve 858-860 (1454-1456) yıllarında yap-

tığı hac ziyaretleri sırasında Mekke ve Medine’de çeşitli âlimlerle ilmî 

müzakerede bulundu.7 

İbnü’l-Hümâm, aralarında Sehâvî, Takıyyüddin eş-Şümünnî, İbn 

Kutluboğa, İbn Emîru Hâc, İbnü’l-Gars, Kemâleddin İbn Ebû Şerîf, İbnü’l-

Kerekî ve Necmeddin İbn Kādî Aclûn gibi âlimlerin yer aldığı pek çok 

âlimin yetişmesine vesile olmuştur.  

 

Zadu’l-fakir:  

Fakirin azığı anlamına gelen bu muhtasar eserin ismi de kendisi gibi 

anlamlıdır. Muhtemelen müellif tevriye sanatı yaparak bu eseri hem ken-

disi için ahiret azığı hem de bilgilerine muhtaç olan okuyucular için bir 

azık saymıştır. Fakirin azığı ifadesi kendisine nisbet edildiğinde, bir teva-

zu ifadesi olarak fakir ve Rabbi’nin inayetine muhtaç bir kul anlamına ge-

lir. Bu kitabı yazmakla mütevazi bir salih amel yapmış olur bu da kendi-

sine âhiret azığı olur. Fakrin azığı okuyuculara nisbet edildiğinde ise bu-

radaki ‚fakir‛ kelimesini ‚muhtaç‛ anlamına almak gerekir. Bu durumda 

tamlamanın anlamı, içindeki bilgilere muhtaç olanlar için azık anlamı ta-

şımış olur.  

İbnü’l-Hümam’a ait olan bu kitap, ibadetler fıkhına dair yazılmış kı-

sa bir metindir. Ancak ibadetlerin de tamamını kapsamamakta, müellifin 

                                                           
5 Leknevî, el-Fevâʾidü’l-behiyye, s. 180; İbn Âbidin, Mecmûʿatü resâʾil, I, 32; a.mlf., Reddü’l-

muḥtâr, III, 173, 621, 688. 
6 Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh, s. 58; Koca, 88. İctihadlarına dair bazı örnekler için bk. Aydın, Hak-

kı, Kemalüddin İbnü’l-Hümam, s. 112-119 
7 Koca, 87. 
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mukaddimede beyan ettiği üzere sadece namaz ve namazın şartları konu-

sunu ele almaktadır. Müellif kitabını bir yolculuk esnasında iken bazı öğ-

rencilerinin talebi üzerine yazmıştır.  

Bu eser, namazla ilgili muhtasar bir eser olup Muhammed b. Abdul-

lah et-Timurtâşî (İʿânetü’l-ḥaḳīr li-Zâdi’l-faḳīr, Beyazıt Devlet Ktp., Baye-

zid, nr. 1992; Berlin Staatsbibliothek, nr. 4609), Ahmed b. İbrâhim et-

Tûnisî (İsʿâfü’l-mevla’l-ḳadîr şerḥu Zâdi’l-faḳīr, Dârü’l-kütübi’z-

Zâhiriyye, nr. 4047) ve diğer bazı âlimler tarafından şerhedilmiştir.8 

 

Muhtevası: Eser, namaz ve namazın şartlarını anlatmak maksadıyla 

yazılmış olup şu konuları ele almaktadır: 

 

A. TEMİZLİK KONULARI  

1. Sular ve suların hükümleri 

2. Maddi ve manevi kirlerin giderilmesi 

3. Abdest, gusül, teyemmüm, mestler üzerine mesh 

 

B. NAMAZ KONUSU 

1.Namazın şartları, rükünleri, vacipleri, sünnetleri 

2.Namazı bozan şeyler 

3.Namazın mekruhları, âdabı 

4. Cemaatle namaz ve imametin şartları 

5. Namazda yanılma ve hükümleri 

6. Sefer ve hükümleri 

7. Hasta namazı ve hükümleri 

8. Güneş ve Ay tutulması namazı 

 

Yazma nüshalardan birinde yer alan ibareye göre müellif bu risale-

sinde çokça vuku bulan ve bazen de nevâzil yani yeni mesele olup daha 

önce hakkında hüküm bulunmayan meselelere yer vermiştir.9  

 

Konuları ele alış tarzı ve Üslubu: 

Müellifin beyanına göre kitap kolay anlaşılabilecek ve açık bir üslup-

la yazılmış olup lügaz tarzında olmayıp garip kelimeler de içermemekte-

dir. Üslubu ve muhtevası itibariyle her talebenin yararlanabileceği bir 

                                                           
8 Kâtip Çelebi, Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 946; Brockelmann, GAL, II, 99; Suppl., II, 92. 
9 Bk. İbn Hümam, Zâdu’l-fakîr, yazma, Şehitalipaşa, vr.b16. 
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özelliğe sahiptir.10 Kitabın adı Zâdu’l-fakîr olup fakirin azığı anlamına 

gelmektedir. Azık olabilecek kadar da muhtevası kısadır. Müellif mesele-

leri zikrederken kendi görüşünü zikreder.11 Bazen konuyu ele alırken ge-

rekli bilgileri maddeler halinde sayar. Mesela, suyun hangi hallerde müs-

ta’mel (kullanılmış) olduğunu maddeler halinde saymıştır ki12, kısa bu 

metinde bu ilginç sayılabilir. Herhalde bu konuya verdiği önemden kay-

naklanmaktadır. Burada zikrettiği görüşün Ebû Hanife’den gelen rivayet-

lere en uygunu olduğunu ifade etmiştir.13  

Müellif metinde bazen mezhep içindeki görüş farklılıklarına işaret 

eder.14  

 

Nüshaları:  

Kitabın dünyanın farklı kütüphanelerinde farklı nüshaları olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak sadece metnin yer aldığı fazla nüsha tespit ede-

medik. Eldeki nüshalar eser üzerine yazılmış olan şerhlerden birisiyle be-

raberdir.  

Buna göre tespit edilen bazı metin nüshaları şöyledir: 

1. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehitalipaşa nüshası, no: 2750. Bir mec-

mua içinde olan bu nüsha sadece metinden ibaret olup nesih hatla 

yazılmıştır. 15 varaktır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

Ancak sonunda nüsha karşılaştırması yapıldığı ifade edilmektedir.  

2. Süleymaniye Kütüphanesi, Esadefendi nüshası, no: 276. Bir mecmua 

içinde olan bu nüsha da sadece metinden ibaret olup nesih hatla ya-

zılmıştır. 20 varaktır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Me-

tinlerin her ikisi de muhteva olarak birbirine uygundur.  
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 276/4, vr. 39-60, Şehid Ali Paşa, nr. 2750/2, vr. 

14-28; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 2124, vr. 25-34; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, 

nr. 8042; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 5174). 

 

Üzerine yapılan çalışmalar: 

Hacmi küçük olmasına rağmen eserin içinde yer alan bilgiler önemli 

olduğundan dolayı üzerine birden çok şerh yazılmıştır. Bir kısmı halen 

yama halinde olan en önemli şerhleri şunlardır:  

                                                           
10 Bk. İbn Hümam, Zâdu’l-fakîr (İs’âfu’l-Mevle’l-Kadîr şerhi ile beraber), Ürdün 2018, s, 140-141.  
11 Bk. Zâdu’l-fakîr, 169. 
12 Zâdu’l-fakîr, 182-183. 
13 Zâdu’l-fakîr, 183. 
14 Zâdu’l-fakîr, 196. 
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1.  Abdurrahim el-Minşavî şerhi, Paris Devlet Kütüphanesinde bir nüs-

hası tespit edilmiştir, no: 944. 

2.  Nüzhetü’l-basîr li halli zâdi’l-fakîr, Tacuddin Abdulvehhab b. Muham-

med b. Hasan b. Ebu’l-vefâ el-Adevî el-Hüseynî (v.875)’ye aittir.15 Bu 

zat Şafii olup Halep kadılığı yapmıştır. Riyat’taki Merkezü’l-melik 

Faysal yazmalar bölümünde bir nüshası bulunmaktadır (no: 944). 

Ancak eser, Abdurrahim el-Minşavî’ye nisbet edilmiştir.  

3.  İ’ânetü’l-hakîr fî şerhi zâdi’l-fakîr, Muhammed b. Abdullah el-Gazzî’ye 

aittir. Kitabın el-Ezher’de bulunan nüshası yanlışlıkla Dekdûsî’ye 

nisbet edilmiştir. Halbuki Dekdusî’nin şerhinin adı, İs’âfu’l-Mevle’l-

Kadîr şerhu zâdi’l-fakîr’dir. Kitabın farklı yazma nüshaları vardır.16 

Eser matbu olup Ömer Muhammed Kerim eş-Şeyhali-Firas Muham-

med Nezir Müdellel tarafından tahkik edilerek 2017 tarihinde Suri-

ye/Dımeşk Daru’n-nûr tarafından neşredilmiştir. 

4.  İs’âfu’l-Mevle’l-Kadîr şerhu zâdi’l-fakîr, Şihabuddin Ahmed b. İbrahim 

et-Tunisi ed-Dekdusî tarafından yazılmıştır. Eserin farklı nüshaları 

vardır.17 Eser Lüey Abdurrauf el-Halili el-Hanefi’nin tahkiki ile 2018 

yılında Ürdün’de Daru’n-nuri’l-mübîn tarafından basılmıştır.  

5.  Müstezâdü’l-hakîr, el-Mevlâ Muhammed Bed’e aittir. Kitabın matbu 

olduğu söylenmektedir18, ancak görme imkânı bulamadık.  

 

Konuyla İlgili Yazılan Benzer Eserlerle Mukayesesi 

Daha önce de ifade edildiği üzere, Hanefi mezhebinde namaz ve 

şartlarını ele alan birçok kitap ve risale telif edilmiştir. Bunların en meşhu-

ru ve ilki Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin el-Mukddimetü’l-fıkhiyye veya Mu-

kaddimetü’s-salat adlı eseridir. İbn Hümam’ın eseriyle bunu karşılaştırdı-

ğımız zaman namazın şartlarını ele alma noktasında ortak olan iki eserin 

muhteva ve üslup bakımından farklılıklar taşıdığı görülmektedir. Zira 

Semerkandî’nin kitabında Hanefi mezhebine uymak, din ve şeriat kelime-

lerinin anlamını açıklamak, iman, İslam ve ihsan kavramları arasındaki 

                                                           
15 Bağdadî, Hediyyetü’l-ârifîn, I, 639. 
16 Bk. Lüey Abdurrauf el-Halili el-Hanefi, Mukaddime (İs’âful-Mevle’l-kadir’e yazdığı mukad-

dime), s, 20; Ömer Muhammed Kerim eş-Şeyhali-Firas Muhammed Nezir Müdellel, İânetü’l-

hakir’e yazdıkları mukaddime, s, 27-28. 
17 Bk. Lüey Abdurrauf el-Halili el-Hanefi, Mukaddime (İs’âful-Mevle’l-kadir’e yazdığı mukad-

dime), s, 20. 
18 Bk. Lüey Abdurrauf el-Halili el-Hanefi, Mukaddime (İs’âful-Mevle’l-kadir’e yazdığı mukad-

dime), s, 20. 
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farka işaret etmek, emri bi’l-ma’ruf ve nehyi ani’l-münkerin hükmü gibi 

konulara yer verilmiştir. Ayrıca meselelerin delillerine işaret edilmiştir.  

Bu alanda meşhur diğer bir eser, Fıkhu’l-Keydanî olarak da bilinen 

Umdetü’l-musallî adlı eserdir. Eser Keydanî deye meşhur olan Lütfullah 

en-Nesefî’ye aittir. Bu eser de namazın şartlarını anlatma bakımından İb-

nü’l-Hümam’ın eserine benzese de yine içerik ve üslup oldukça farlıdır. 

Zira Keydanî eserine dinde meşru olan ve olmayan hususları yani farz, 

vacip, haram, mekruh gibi efal-i mükellefin olan konuları anlatarak baş-

lamaktadır. Sonra da namazın şartlarını, vaciplerini, mubahlarını ve sün-

netlerini ele almaktadır. Daha sonra namazın mekruhlarını, namazda ha-

ram olan hususlara, sonra namazı bozan hususlara yer vermektedir.  

Bütün bunlar dikkate alındığında İbnü’l-Hümam’ın kitabının ken-

dinden önce yazılanlarla benzer tarafları olmakla birlikte gerek üslup ve 

gerekse muhteva açısından onlardan oldukça farklıdır.  

İbn Hümam Hanefi mezhebi içerisinde tercihte bulunan bir âlimdir. 

Bu risalesinde tercihte bulunup bulunmadığı ayrıca incelemeye muhtaçtır.  

  

SONUÇ 

XV.yüzyılın meşhur Hanefi fakihlerinden Sivas’lı Kemalüddin b. 

Hümam, babasının görevi dolayısıyla Mısır’ın İskenderiye şehrinde do-

ğup Kâhire’de şehrinde vefat etse de memleketini unutmamış, bunun için 

eserlerinde Sivasî nisbesini kullanmıştır. Böylece Anadolu’dan Şam, Mısır 

ve başka şehirlere hicret edip nereli oldukları meçhul kalan birçok âlim-

den farklı olarak İbn Hümam’ın bir Anadolu âlimi olduğunda şüphe ol-

mamıştır. Bayburt’tan Mısır’a hicret eden Ekmelüddin Baberti’de olduğu 

gibi, bir âlimin kökeninin Anadolu’ya ait olduğunu tespitte Rûmî nisbesi 

de bazen güçlü bir karinedir. Ancak İbn Hümam Sivasî nisbesini kullan-

dığı için buna gerek kalmamıştır. 

İbn Hümam İslamî ilimlerin pek çok alanında eser vermiştir. Ancak 

onun esas şöhreti fıkıh alanında olmuştur. Bu sebeple başkaları tarafından 

daha önce yazılmış olsa da, talebeleri bazı konuları onun kaleminden 

okumak istemiş ve bu sebeple ibadetler alanında muhtasar bir kitap veya 

risale yazmalarını talep etmişledir. O da bu talebe yolculuk yapmak üzere 

olsa da, olumlu cevap vererek Zâdu’l-fakîr adlı eserini kaleme almıştır. 

İbadetler ve özellikle de namaz konularını ele alan bu eser, Hanefi mez-

hebinde muteber olan görüşleri bir araya getirmiş ve müellifin daha 

önemli gördüğü konulardan oluşmuştur. Kitabın itibara alındığını, önem-

sendiğini ve benimsendiğini gösteren en temel hususlardan biri o kitap 
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üzerine şerh ve haşiye yazılmış olmasıdır. İbn Hümam’ın bu küçük ha-

cimli kitabı da diğer kitapları gibi dikkat çekmiş olmalı ki, üzerine birden 

çok şerh yazılmıştır. Bu şerhlerin bir kısmı hala yazma halinde olsa da bir 

kısmı matbudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20. YÜZYILIN BAŞINDA PAYİTAHTA TAŞRALI 

AYDIN BAKIŞI:  

ABDURRAHİM FAHİMÎ-FAZLULLAH MORAL 
İsmet Çetin 

 

ÖZET 

Toplumların üst kurumu olan devlet, devlet yönetiminin merkezinde olan 

iktidar ve elindeki iktidar gücü ile yönetilen kesim birbirleriyle iç içe bütünlük arz 

ederler. Devlet yönetimindeki başarı veya zaaf yönetimin sarsılmasında ne kadar 

etkin ise toplum üzerinde de en az o kadar etkilidir. Zira bunalımlar toplumun, 

özellikle toplum ileri gelenlerinde psikolojik yıkıma yol açar. Osmanlı Devleti’nin 

19. Yüzyılda yaşadıkları, savaşlar, toprak kayıpları, merkezî otoritenin zayıflama-

sı, toplumsal dinamiklerin de zayıflamasına sebep olur. Merkezî otoritece alınan 

tedbirlerin toplum hayatında ani değişikliklere yol açması, farklı kesimlerde farklı 

tepkilerle karşılık bulur. 

II. Abdulhamid dönemi politikaları, uygulamalar, farklı kesimlerde farklı tep-

kilere yol açmıştır. İstanbul merkezde bulunan ve genellikle Batı ile fikrî münasebeti 

olan kesim, bu dönemi Batı tarzı bir idarî sistem arzusuyla değerlendirirken İstan-

bul dışında bulunan kesim yapılan yenilikler itibariyle bir değerlendirme yaparlar. 

Dolayısıyla iki farklı Abdulhamid değerlendirmesi ve portresi çıkar.  

Anahtar kelimeler: II. Abdulhamid, Abdurrahim Fahimi, Fazlullah Moral, Tev-

fik Fikret 

 

Türkiye’nin Avrupa ve Avrupaî olana eğilimi, Batı medeniyeti daire-

sine girme isteği 17. yüzyıldan itibaren hem otorite hem aydın kesimde 

kabul görmüştür. Özellikle 19. yüzyılda Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla 

Batı’ya yaklaşan Osmanlı Devleti’nin merkezî idaresinin çabalarını yeterli 

görmeyen ve yeni politikalara ihtiyaç olduğunu savunan Jön Türkler ha-

reketi adâlet, özgürlük ve millet düşünceleri çevresinde Osmanlı Devle-

ti’ni bir Avrupa devleti olmasını arzu ediyordu. Muhbir ve İbret gazetele-

rinde yönetimi tenkit eden yazılar, Ali Suavi, Namık Kemal, Ebuziya Tev-

fik’in politik yazıları âdeta I. Meşrutiyet’in ilanını sağlar. Yarı monarşi sa-

                                                           
 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 
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yılabilecek bir idarî tarza geçilir ve Meclis-i Mebusan teşkil olunur, Ka-

nun-i Esasî kabul edilir. Ancak ne Meclis-i Mebusân üyeleri, ne de Kanunî 

Esasî’yi isteyenler de Kanun-ı Esasî’yi bilmemektedirler. II. Abdülha-

mid’in; ‚Mithat Paşa, öteden beri meşrutiyet taraftarı idi. Lâkin ismini ve 

bazı kitaplarda medhini işitmekle hâsıl olmuş bir taraftardı. Hiçbir devle-

tin Kanun-ı Esâsisi’ni tedkik etmiş ve bu bâbda esaslı bir fikir edinmiş de-

ğildi. Rehberi nâfıa müsteşarı Odyan Efendi idi. Odyan Efendi ise o za-

man bile bizde en mümtaz hukukşinas değildi. Hele memleketi hiç bil-

mezdi. Zannederim bu vukufsuzluk Mithat Paşa ile Taif’e kadar beraber 

gitti‛ (Öztuna, 2008: 26). 

93 Harbi (1877-1878) ve arkasından Balkanlar’dan gelen yoğun göç 

hareketleri, Kıbrıs’ın İngiltere idaresine verilmesi, Yunanistan’la yapılan 

savaş, galibiyete rağmen Yunanistan’a toprak bırakılması ile devlet idare-

sindeki zafiyet, başarısızlıklar tartışılmaya başladı.  

Bütün bu olumsuzluklar, sarayda mevcut sistemin (meşrutiyetin) bu 

problemleri çözemeyeceği kanaatini oluşturdu ve II. Abdülhamit, Meclis-i 

Mebûsan’ı kapatarak krizden çıkılabilecek bir politikanın uygulanmasını 

başlattı. 

23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen I. Meşrutiyet, 14 Şubat 1878'de 

Meclis-i Mebusân’ın kapatılmasıyla sona erdi.  

Sıkıntılı bir dönem yaşayan devletin krizden çıkabilmesi, bazı sıkı 

tedbirlerin alınmasıyla mümkün olacaktır. II. Abdülhamit ile tarafları bu 

düşüncededirler ve düşüncelerini hayata geçirmek için başta Meclis-i Me-

busan’ın faaliyetlerini sonlandırılması olmak üzere matbuatla ilgili tedbir-

lerin alınması olmak üzere dönemin aydınlarının rahatsız olacağı başkaca 

tedbirler alınmış, yasaklar, sansür ve sivil alanda sıkı bir takibata başlan-

mıştır. Dönemin aydınları ve daha sonra o dönemi inceleyenler tarafından 

farklı algılanan ve istibdat dönemi olarak adlandırılan dönem başladı. 

İstanbul’da bunlar olurken İstanbul dışında, merkezde bulunan ay-

dınlar ve İstanbul matbuatından haberdar olmayan veya II. Abdülha-

mid’in idarî tarzını destekleyen geniş bir halk kitlesi de bulunmaktadır.  

II. Abdülhamid’in I. Meşrutiyet’in getirdiği düzenleme ve uygulama-

ların ortadan kaldırıldığı süreçte uygulanan idare tarzına muhalefet eden-

lerle taraf olanların düşünceleri, düşüncelerini dile getirdikleri yazılı ve 

şiirleri iki ayrı İstanbul, iki ayrı padişah ve dolayısıyla iki ayrı Abdülha-

mid görüyor, tasavvur ediyorlardı. 

Devlet ve toplum yapılanmasını Avrupaî tarzda idealize eden ve öyle 

olmasını isteyen kesim, fikir hürriyetinin olmadığı bir iklimden rahatsızlık-
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larını dile getiriyor, kendilerini hürriyet âşığı olarak ifade ediyorlardı. İstib-

dat dönemi olarak adlandırılan dönemde merkezî idarece yapılanlardan 

çok rejimin hürriyetleri kısıtladığı ana düşüncesi ön plana çıkıyordu. 

İstanbul’daki bu ikilik şüphesiz taşraya da yansıyacaktır. Taşra, eği-

timsiz, hatta okuryazarlığın yok denecek kadar az olduğu bir alandır. 

Taşralı nüfus, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini temin ediyor, dolayısıyla 

bu alanda hayatını idame ettirebileceği araçların ne olduğunu biliyordu. 

Hayatı kolaylaştıracak unsurların gerekliliğinin bilinciyle yapılan yenilik-

leri memnuniyetle karşılıyordu.  

Bunlardan ilki eğitim alanında yapılan yenilikler ve bunların halka 

yansımasıydı.  

Osmanlı İmparatorluğu'nda en yaygın eğitim kurumu, ilk eğitim ve 

öğretimin yapıldığı sıbyan mektepleridir. İlk önce, zamanın gerisinde ka-

lıp işlevini yitiren bu eğitim kurumlarını ıslah edilir (Kodaman 1991:58) 

ve 1876 Kanun-u Esasî’sine konulan "Osmanlı efradının kâffesince tahsil-i 

maârifin birinci mertebesi mecburî olacak ve bunun derecâtı ve teferruâtı 

nizâm-ı mahsus ile tayin kılınacaktır" maddesi ile ilköğretim mecburiyeti 

getirilmiştir. Avrupa ülkelerinde de aynı tarihlerde ilköğretim mecburiye-

tinin anayasa metinlerine girdiğini görüyoruz (Kodaman, 1991:13). Yine 

aynı dönemde; eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitimde devlet otoritesinin 

sağlanması için vilayetlere maarif müdürlükleri ihdas edilip, buralara 

müdür tayin olunur. 1882 (25 Recep 1299) tarihli resmî ilânda "...her taraf-

ta maârifin yayılması, ilerlemesi ve çocukların talim-terbiyesı maksadına 

uygun olarak bu kere devletçe vilâyat-ı şahaneye birer maârif müdürü ta-

yin olunmuş ve peyderpey tayin olunacaktır." (Kodaman, 1991:40) sözleri 

hükümetin maârif müdürlüklerinin kuruluşunu, özel bir dikkatle yürüt-

tüğünü göstermektedir. 

Osmanlı coğrafyasının hemen her tarafında uygulanmaya çalışılan 

mecburi eğitim, özellikle sıbyan mekteplerinin ıslahı ve iptidai mekteple-

rin açılması vasıtasıyla eğitimin yaygınlaştırılması devletin geleceği açı-

sından düşünülmüş ve uygulanmaya çalışılmış bir politikadır. İlköğretim 

hizmetlerini vilayetlere götürerek Müslüman halkı cehaletten kurtarmaya 

yönelikti. Okula gidemeyen yoksul çocuklarının ilköğretim seviyesinde 

eğitim almalarını sağlamak, ahaliyi okur yazar kılmak ve dört işlemi öğ-

retmek, orta ve yüksek derecede eğitim veren okullara öğrenci yetiştir-

mek, Müslüman çocukların ecnebi okullara gitmelerini önlemek, Türk di-

lini ortak dil hâline getirmek, iptidaî okullarına devam edecek bütün te-

baa çocukları, mecburi olan resmî dil sayesinde, "vatan-ı müşterek hizme-
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tinde ve Osmanlılık fikrinde büyüyecekleri‛ için; siyasî birliğin sağlanma-

sı, İslam dinini ve ahlak kurallarını öğretmek, gayri müslim tebaanın 

Müslümanlara üstünlüğünü kırmak maksadıyla yapılan eğitim reformu, 

toplum tarafından takdirle karşılanmıştı. 

İstanbul’dan taşraya akan bir başka gelişme ulaşım problemlerinin 

giderilmeye çalışılmasıdır. İngiltere’den başlayıp Batı dünyasını birbirine 

bağlayan demiryolu, Osmanlı Devleti’nde ancak 1856 yılında yapılmaya 

başlanmış, daha çok ekonomik olarak tasavvur edilmiştir. Almanların as-

kerî stratejik, İngilizlerin ekonomik –yeni sömürgelere/ petrol ve pamuk 

kaynaklarına ulaşma stratejisi ile baktıkları demiryollarına, Osmanlı dev-

let yönetimi tarafından yalnız ülke refahını artırmak bakımından değil, 

ülkenin emniyetini tehdit eden tehlikeleri karşılamak ve önlemek bakı-

mından da faydalı olacağı düşüncesiyle bakılmıştır. Nitekim II. Abdül-

hamid, demiryollarının artması ile devletin askeri yönden güçleneceği, is-

yan ve eşkıyalığın anında önlenebileceği, bunun yanında tarım ürünleri-

nin de pazara sevk edilip, zenginliğin artacağı fikrindeydi (Yıldırım 2002). 

Demiryollarının yanında Anadolu’da ihtiyaç duyulan karayollarının 

yapım ve ıslahı da toplum tarafından takdir edilen faaliyetlerdendir. 

‚Abdülhamid'in hükümdarlığı döneminde yol yapımı için yapılan toplam 

harcamalar 1891'de 14.39 milyon kuruştan 1907-1908'de 31.5 milyon kuru-

şa çıkmıştır. Ayrıntılı rakamların elde edilebildiği 1881-1897 yılları ara-

sında yılda ortalama 823 yeni yol yapılmış ve 450 kilometre yol da ona-

rılmıştır. Toplam karayolu miktarı 1858'de 6.500 kilometre iken 1895'te 

14.395'e ve 1904'te 23.675 kilometreye ulaşmıştır‛ Deniz yollarını kullanı-

mı, yeni rıhtım ve limanların yapımı da dönemin ulaşım, ulaşım (Kaya 

2009) vasıtasıyla ticarî ve devletin güvenlik problemlerinin çözümüne yö-

nelik faaliyetle olarak kabul edilmektedir.  

Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapıya sahip olan Os-

manlı toplumunda tarım ve hayvancılık politikaları ve politikaların haya-

ta geçirilmesi önemli yer tutmaktadır.  

Tarım ve hayvancılık alanında 19. yüzyılın son çeyreğinde teorik ve 

uygulama alanı olarak kurulan ziraat mektepleri, ziraat meclisleri, ziraat, 

ticaret cemiyetleri, örnek tarlaları ve bunların finans kaynağı olarak kuru-

lan Ziraat Bankası önemli yer tutmaktadır. Önemli bir örnek olmak üzere, 

Ekim 1888 tarihli bir iradeyle Adana, Sivas ve Konya vilayetlerinde, İzmit 

Sancağında ve ayrıca Suriye, Halep ve Manastır vilayetlerinde tarlaların 

acilen kurulması onaylanır ve uygulamaya geçilir (Kaya 2009). ‚Sözü ge-

çen tarlalar sayesinde Sultan II. Abdülhamid devrinde köylülere en iyi ta-
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rım yöntemlerinin öğretilmesi, ithal bitkilerinin ekiminin genişlemesi, 

hayvan soylarının ıslahı, sulama, ağaçların dikilmesi ile Anadolu'nun bir 

ucundan diğer ucuna tarımsal modernleşme ihtiyacı konusunda giderek 

büyüyen bir farkındalık ve modernleşmenin akademik eğitim, uygulama-

lı öğretim ve tarım uzmanlarından faydalanma yoluyla başarılabileceği 

kanaati toplumda oluşmuştur (Quataert, 2008: 119’dan akt. Kaya 2009). 

Burada verilen kısa bilgi ve örneklerden, iki kutuplu bir Osmanlı 

toplumu, modernleşmeyle gelenekselin çatışmasının yaşandığı, aydın ke-

simle halkın birbirlerini tanımadığı bir toplum yapısının varlığı söz konu-

sudur. Bir yanda devletin merkezî otoritesi ve onu temsilen Padişah II. 

Abdülhamid, Abdülhamid’in çevresinde bulunan ve uyguladığı politika-

ları benimseyip destekleyen bir grup ile İstanbul dışında, taşrada bulunan 

taşralı bir toplum yapısı. Bir yanda Batı’yı tanıyan, Batı modornitesini 

Türkiye’ye taşımaya çalışan, Batı’nın gelişmişliğinin ve Batıda yapılanla-

rın örnek alınması gereğine inanan, bu düşüncelerinin resmî ve sivil ke-

simde, hayatın her alanında uygulanması gereğine inanan; hürriyetçi bir 

toplum yapısı arzu eden İstanbul’da yaşayan Osmanlı aydını ve Osmanlı 

bürokrasisi bulunmakta. İki kutuplu bir Osmanlı ve idarenin başında bu-

lunan II. Abdülhamid ile ilgili iki farklı düşünce, dolayısıyla iki farklı Ab-

dulhamid’in varlığı söz konusudur. 

Her kesim kendi bulunduğu ekonomik ve kültürel katmandan, top-

lumda sahip olduğu statü penceresinden ve sahip olduğu bilgi birikimi ile 

tecrübesinden hareketle bir Abdulhamid tasavvuru yaratmışlardır.  

II. Abdulhamid, hem yaşadığı dönemde, hem ölümünden sonra hak-

kında en çok yazılan padişahlardandır. 19. Yüzyılın son çeyreğinde mat-

buat imkânları, yakın zaman olması münasebetiyle bilgilerin kolay ulaşı-

lır olması, O’nun hakkında yazılan yazıların, şiirlerin günümüze gelmesi-

ni sağmıştır. II. Abdulhamid’in doğumundan tahta çıkmasına, tahtan in-

dirilmesinden ölümüne kadar hayatının her dönemiyle ilgili zengin bir 

şiir dünyası bulunmaktadır.  

Midhat Efendi (Mithat Paşa), Akif Paşa, Raşid Efendi, İsmail Hakkı, 

Şehrizâde Ahmed Raşid, Süleyman Sırrı, Şeref Hanım, Tâlib, Ahmed Lütfi 

Efendi, Ali Nazif Bey, Hüseyin Dâniş, Mehmet Tevfık, Sezai Bey, Muallim 

Feyzi beylerin yazdığı Abdulhamid’in lehinde, O’nu öven şiirler yanında 

Abdullah Cevdet, Namık Kemal, Şair Eşref, Süleyman Nazif, Tevfik Fik-

ret, Ali Ekrem, Ziya Gökalp, Abdülhak Hamid Tarhan, İsmail Safa Münif 

Paşa, Mehmet Âkif Ersoy gibi şâirler de O’nu yeren, aleyhinde şiirler 

yazmışlardır. 
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II. Abdulhamid döneminde yapılan imar faaliyetlerinden eğitim faa-

liyetlerine, tarım ve hayvancılık politikasından ulaşım faaliyetlerine kadar 

her alanda Padişah’ı ve yaptıklarını takdir eden, onaylayan bir kesim var-

dır. 

19. yüzyılda tarım alanında girişilen faaliyetler II. Abdulhamid dö-

neminde meyvelerini vermeye başlamış, gözle görülür elle tutulur hâle 

gelmiştir. 

Galatasaray Sultanisi muallimlerinden Muallim Feyzi Efendi (1842-

1910), Necef’te bir su kanalı inşa edilmesi münasebetiyle II. Abdülhamid’i 

öven bir şiir kaleme alır: 

Hazret-i Abdülhamid Han sâye-i perverdigâr  

Padişah-i bî- nâzir ve şehriyâr-ı bî adîl  

  

Tacdâr-ı pâk güher kim hümâyun-ı tıynetin  

Dest-i şefkatle muammer eyleme rabb-i celîl  

  

Sû-be-sû meşhud olan asâr-ı mebrûranesi  

‘İtilâ-yı meşreb vâlâ-sına rûşen delil  

  

Cür’a cür’a cû-be-cû derya-be- derya eylemiş  

Fî sebilillah zülâl-i cûdin âfaka sebil  

 

Âb u şirin hasretiyle her zaman ehl-i Necef  

Telh-kâm hüzün olup kalmıştı atşan u sefil  

  

Açtı o sâki feyz ü hakk dil-cûyı ırmağı  

Halafa ta’ teskun men kees mezâcı zencîl  

  

Kıldı hürrem ruhunu saki havz ü kevserin  

Eylemekle belde sen seyr-âb bir veçhe cemîl  

  

Cûysâr kehkeşân oldukça zîb-i asumân  

Bu şahın habl-ı metin ömrü olsun müstakil  

  

İzdiyâd-ı şevket ü şahana saçın halk ile  

Hem zebân olmuş dua- hândır cenâb-ı Cebrâil  

  

Hâme-i Feyzi’den aktı bir güzel târih-i tâm  

Açtı şah pür- himem mecrâ-yı nehr-i selsebil  
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Dönemin Hariciye Nezareti Şifre Kalemi Müdür Muavini Safa Bey'in 

Gümülcine’de Telgraf ve Postahane Merkezi inşa edilmesi üzerine Sultan 

II. Abdülhamid’e övgü tarzında bir şiiri bulunmaktadır: 

‚Abdülhamid Han ki ferîd-il mülktur  

Şan verdi sa’d ü nişâne ömrüyle her yere  

  

Ez cümle sâyesinde yapıldı bu hoş bina  

Bahş edildi Gümülcine’ye başka manzara  

  

Evreng-i saltanatta o âdil halifeye  

Ya Rab muvaffak et daha pek çok eserlere  

  

Söyler safa hitâmesi târih-i tâm ile  

Muhkem bina eyledi bu dârül mehabere  

 

Sivas, Türk tarihi içinde önemli merkezlerden biridir. Ancak 19. Yüz-

yılda sanayileşmeden yeterince nasibini alamamış, tarım ve hayvancılığa 

dayalı bir ekonomik yapı ile yoksulluğa mahkum edilmiştir. Sadece yoksul-

luk değil, hayvancı ve tarım toplumunun okuma-yazmaya ihtiyaç duyma-

ması da bu yoksulluğun kaynağı olarak algılanmış olmalı ki, II. Abdulha-

mid döneminde eğitim alanında yapılan reformlar çerçevesinde Sivas önce-

likli bölge olmuş. ‚1869 Nizâmnâmesi gereğince bir an önce maârif müdür-

lüklerinin kurulması yoluna gidilmiştir. Nitekim 1881 (14 Safer 1299) tari-

hinde Maârif Nazın Kâmil Paşa, sadr-ı âzama yazdığı tezkirede maârif mec-

lisi teşkil edilen Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Mamuretülaziz ve Van vilâyet-

lerine 1200 kuruş maaşla birer maârif müdürü tayin edileceğini bildirmiş-

tir‛ (Kodaman 1991:39). Sivas maarif müdürlüğü İstanbul’ca önemsenmiş 

olmalı ki tayin edilen maarif müdürlükleri içinde en yüksek ödenek veril-

miştir. 1880 yılında Sivas'ta bir kız, bir erkek olmak üzere iki iptidâi okulu-

nun yapılmasına başlanmıştır. 11 Muharrem 1314 (1898)'da Sivas maârif 

müdürü Nezarete yolladığı bir raporda, çocukların devamını sağlamak için, 

velilere 1869 Nizâmnâmesinin 11, 12, 13. maddelerinin uygulanmasını is-

temiştir. Buna göre; her köyde ihtiyaca göre bir okulun açılması ve burada 

düzenli bir eğitimin sağlanması gerekliliği, köy okullanrının devamlı teftişi 

için seyyar (gezici) müfettişlerin görevlendirilmesi, kaza merkezlerinde 

muntazam ve usûl-ü cedîde üzere birer iptidaî okulun ihdası, dârülmual-

limîn-i iptidaîye mezunlarının köylere gitmelerini sağlayacak tedbirlerin 

alınması ile köy okullarının açılmasının mümkün olmadığı yörlerde bölge 

ilkokullarının açılmasının sağlanması istenmiştir. II. Abdülhamid'in bizzat 



 120        İsmet Çetin 

alâkadar olduğu konu, nahiye merkezlerinde yaptırılması düşünülen bölge 

ilkokullarıdır‛ (Kodaman 1991:80, 84-85). Nitekim bir örneği Alacahan‘a 

yapılmış, 1907 yılında öğrenime başlayan ve adı Nevâhi-i Hamidîyye 

Mekâtib-i İptidaîyesi olan bölge okuluna maaşlı mualim olarak 1900’ün 

başlarında (1903) İstanbul’da eğitim gören Abdurrahim Fahimî tayin olun-

muştur (Yücel 2007:68; Çetin 2008:6). Abdurrahim Fahimî, İstanbul’da eği-

tim görüp doğduğu beldeye Abdulhamid döneminde açılan okula muallim 

olarak tayin olunmasını, II. Abdulhamid ve Abdulhamid döneminde gön-

derilen Sivas Valisi Reşid Akif Paşa’nın1 yaptığı hizmetle duyduğu minnet-

tarlığı şiir diliyle ifade etmiştir: 

Dîl firâk-ı hicr-i yâre yakılup hayretdedir  

İstemez cem’iyyet-i kübrâları uzletdedir 

 

Kudret-i Yezdân'ı her eşyâda gözler lâ-yu’ad  

Kendüsi mest-i ebed seyrân ider ibretdedir 

 

Mekteb-i aşkdan virildi dersimiz hâce-i ezel  

Şimdi zâhir mekâtibinde turmamız sûretdendir 

 

Kör olup a’dâsı artsun ömri sürsin saltanat  

Şâhımız Sultân Hamîd’in rûhuna hızmetdedir 

 

Sâye-i şahânesinde oldı âlem pür-hüner  

Yapdırup mektepleri etfâl-i halk da’vetdedir 

 

Olalar cümle şen’at mesleğinde hâdimin  

Bir tarîkde yol giden dâreynde bil rif’atdadır 

 

Çoklaşır şimdi mekâtibde tarîk-i muhtelif  

Çalmak için dinimiz her bir taraf savletdedir 

                                                           
1 Reşid Akif Paşa , 1863 yılında Yanya'da doğmuş, öğrenimini Mekteb-i Sultani'de tamamla-

dıktan sonra devlet hizmetine girdi. 1902 yılında Sivas valiliğine tayin edildi. Döneminde 

Sivas Sanayi açılır, Soğuk Çermik kaplıcası yapılır. Kendisi de şair olan Reşid Akif Paşa ay-

rıca Sivas'ta konağını şairlere açmasıyla hatırlanmaktadır. 1908 yılına kadar bu görevde 

kaldı. Varlıklı bir aileden gelip İstanbul’da devlet üst yönetiminde yer alan Reşit Akif Paşa 

1920 yılında yokluk içinde öldü. Şâir ve nüktedan bir kişiliğe sahip olan Reşid Akif Paşa ile 

ilgili anlatılanlardan bir anektod şöyledir: Reşid Akif Paşa’nın huzuruna elinde dilekçesiyle 

bir kişi girer. Odada defterdar da bulunmaktadır. Adam oldukça hırpani bir kıyafetledir ve 

pis kokmaktadır. Aynı zamanda sağır ve dilsizdir. Sorulan sorulara cevap verilmeyince Re-

şid Paşa adamın sağır ve dilsiz olduğunu bilmeden; bu adam çoktan ölmüş, kokuşmuş ve 

konuşmuyor.  
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Hamdü-lillâh enbiyâ hünkârına ümmet olan  

Ol rızâ’ullâha mazhâr olmağa gayretdedir 

 

Bu Fahîm âciz dahî ister ki olsun behremend 

Salı bin üç yüz on sekiz eylûlîde mektebdedir2 

 

Huzûr-ı Fahâmet Hazret-i Sadâret-i ulyâ Penahlarına Ma’al-ihtirâm 

Borcumuz ol da’vet-i hayriyye-i şâhenşâh  

Pişvây-ı ümmet-i Ahmed ma’ârif iktinâh  

Tûlu’llâh ömre sâhib-adâlet pâdişâh  

Sâye-i asrında millet hür yaşar bulup güvâh  

Kahr idüp düşmânını Hak eylesin ömrin kütâh 

 

Hey’etin ilgâ ide Hak kalb-i a’dâdan yana  

Cündine kuvvet salâbet nâsırı olsun Hudâ  

Hûr ola mülkinde efsâd eyleyen rûz-ı cezâ  

Kaht-ı emrâhı mülk-i küffâra tola tâ’ûn-ı vebâ  

Hak sana imdâd kıla şevket-me’âb âl-i penâh 

 

Mesned-i pâk-i hilâfet hâdimi beytü'l-harem  

Zât-ı zıllu’llahü fi’l-âlem dahi sâhib-kerem  

Oldurur şâh-ı cihân sultân-ı Hâmid muhteşem 

Gönderip Sîvâs’a me'mûr kıldı bir zâtü’l-himem 

Hazret-ı Abdu’r-reşîd*dir+ ol vezîr-i hayr-hâh 

 

İsmine halkı muvâfık halka eyler ihtirâm  

Hâkimü'l-‘adl-i şecâ'at sâhib-i mülke nizâm  

Eşkiyâlar kâmetin dâl itdi kıldı in'idâm  

Dîn-i ömr-i devleti artsun bulup dâreynde kâm  

Bahşedip Sultan Hamid’e vire Mevlâ âl-i câh 

 

Hak masûn kılsun belâlardan virip tûl-ı hayât  

Mesnedin olsun mübârek ey vezîr-i âlî-zât  

Gün-be-gün kılsun terakki ola hussâdın memât  

Hâme-i tebrikime lâyıksısızın kıl iltifât  

Görmeyip yokluk ola dâreynde her mâlın refâh 

 

                                                           
2 1318 tarihi metinde 1317 olarak düzeltilmiş. 
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Eyleye mevlâ vezirim Hak te'âlâ âlî-şân  

Geçüben sadra vekâletde ola adlin ayân  

Hızr İlyas cümle pir kılsun meded kutb-ı cihân  

Cevher-i târih vezârın halkını giydin nişan  

Bu Fahimî dâ’iniz olmuş du'â-gû bî-şibâh 

 720+7+ 300 +314= 1323 (Çetin 2010) 

 

II. Abdülhamid dönemi, kendisine muhalefet edenlere göre istibdad 

dönemidir. İstanbul, Avrupaî fikirlerin hâkim olduğu, Avrupaî bir hayat 

tarzına temel teşkil edecek hürriyet kavramanın sık kullanıldığı, toplum-

sal dönüşümün sağlanmaya çalışıldığı ve engel olarak da Abdulhamid’in 

görüldüğü merkezdir. Hem II. Abdulhamid dönemi, hem daha sonraki 

dönemlerde O’na muhalefet edenler merkezî hükümetin otoriter tavrın-

dan dolayı müstebid olarak görüyor, ‚Yıldız’daki Baykuş‛ ve ‘Kızıl Sul-

tan‛ olarak sıfatlandırıyorlardı. 

Abdullah Cevdet, II. Abdulhamid dönemi ve İstanbul hayatını, top-

lumun beklenti ve yaşantılarını dile getiren şiirinde oldukça kötü bir 

manzara çizmiştir.  

Gül-ü nâmusumuz soldu,  

Sebebi Abdülhamid oldu,  

 Dû- çeşm cana kan doldu,  

Sebebi Abdülhamid oldu.  

... 

 Tuna, Tırhala şan gitti,  

Tunus, Mısır, Ardahan gitti,  

Nice can kahraman gitti,  

Sebebi Abdülhamid oldu.  

< 

Saçıldı rûy-ı mülke dem,  

Kefen, âteş, şeb matem  

Zeminde söndü bir ‘alem,  

Sebebi Abdülhamid oldu.  

 (Abdullah Cevdet, 1908: 66-71) 

 

Ziya Gökalp, hürriyet kavramının Abdulhamid ve çevresinde bulu-

nanların yönetim anlayışından çok Abdulhamid’in şahsında yok olduğu 

düşüncesiyle Hürriyet Marşı’ını kaleme almıştır.  
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Hürriyet Marşı  

Yaklaştı Yıldız’ın inkırâz günü,  

Bozuldu yaldızı, çıktı düzgünü:  

Siyâset mahkûmu jurnâl sürgünü  

Görmeğe gelecek şanlı düğünü.  

  

Toplanın kardeşler, bayrak açalım  

Yıldız’ın üstüne ateş saçalım!  

  

Bir millet efrâdı hep me’yus oldu  

Ya mahbûs, ya menfi, ya câsus oldu,  

Padişah millete bir kâbus oldu,  

Vücudu vatana çok menhus oldu.. 

 Toplanın kardeşler, bayrak açalım  

Yıldız’ın üstüne ateş saçalım! (Akyüz, 1985: 691)  

 

II. Abdulhamid dönemi, sadece dönemin politikalarından memnuni-

yetsizlik, istibdad, toplumsal çalkantılar, toprak kaybı gibi toplum ve dev-

letin içine düştüğü sıkıntılar, şüphesiz devlet çatısı altında yaşayan kişile-

re de yansıyacaktır. Fikret bu sıkıntıları yaşayanlardan biridir. İktidar ya-

kınlarını zemmeden Fikret; 

‚Bu sofracık, efendiler ki - iltikâma muntazır 

huzurunuzda titriyor - şu milletin hayatıdır; 

şu milletin ki muztarib, şu milletin ki muhtazır! 

fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır< 

Yiyin efendiler, yiyin; bu hân-ı iştihâ sizin; 

Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!‛ 

mısralarının kaleme alınmasına merkezî idarenin politikasının sebep ol-

duğu kanaatindedir ve Sis’te 1902 yılındaki İstanbul’u anlatarak dönemin 

genel durumunu da özetler: 

Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid, 

Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid. 

Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh, 

Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh; 

Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar 

Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar! 

< 

Örtün, evet, ey hâile< Örtün, evet, ey şehr; 

Örtün ve müebbed uyu, ey fâcire-i dehr!.. 



 124        İsmet Çetin 

Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar; 

Kaatil kuleler, kal'alı zindanlı saraylar; 

< 

Ey kubbeler, ey şanlı mebânî-i münâcât; 

Ey doğruluğun mahmil-i ezkârı minârat; 

< 

Ey va'd-i muhâl, ey ebedî kizb-i muhakkak, 

Ey mahkemelerden mütemâdî sürülen hak; 

Ey savlet-i evhâm ile bî-tâb-ı tahassüs 

Vicdanlara temdîd edilen gûş-ı tecessüs; 

Ey bîm-i tecessüsle kilitlenmiş ağızlar; 

Ey gayret-i milliye ki mebgûz u muhakkar; 

Ey seyf ü kalem, ey iki mahkûm-ı siyâsî; 

Ey behre-i fazl ü edeb, ey çehre-i mensî; 

< 

Ey re's-i fürûberde, ki akpak, fakat iğrenç; 

Ey taze kadın, ey onu ta'kîbe koşan genç; 

Ey mâder-i hicranzede, ey hemser-i muğber; 

Ey kimsesiz, âvâre çocuklar< hele sizler, 

Hele sizler< 

 

Örtün, evet, ey hâile< Örtün, evet, ey şehr; 

Örtün ve müebbed uyu, ey fâcire-i dehr!... 

 

Hayata gözlerini açtığı andan itibaren tezatlar dünyasını gören Fik-

ret, anneye sahip olmanın mutluluğunu henüz çocukken, annesi Hatice 

Refie Hanım’ın Hicaz’da vefatı, babasının memur olması münasebetiyle 

İstanbul dışına Hama, Nablus, Akkâ, Urfa ve Antep’e gönderilmesi ve 

Antep’te vefat etmesi, ardından kardeşi Sıdıka Hanım’ın ölümü, O’nda 

derin izler bırakacaktır. 

Ruhî ve fizikî olarak sıradışı bir kişiliğe sahip olan Fikret, ailenin da-

ğılması, memuriyet hayatından memnuniyetsizliği, Devletin genel gidişa-

tı, İstanbul’daki siyasî yapı ve uygulamaların tesiriyle daha da bedbin, 

içine kapanık bir kişiliğe bürünmüştür. Hissiyatını, iç dünyasını şiirleştir-

diği gibi yaşadığı çevrenin sosyal problemlerini de gözlemleyip mısralara 

dökecektir. Fikret’in karşılaştığı bir başka zıtlık ise anne ve baba soyunun 

inanç yapısıdır. O’nun içine doğduğu ve yaşadığı sosyal çevre, psikolojik 

yapısı ile oğlu Haluk’un din değiştirmesi üst üste gelince, yaşadığı bu zıt-

lıklar dünyası şiirlerine de yansır. ‚Fikret, bir taraftan şiirlerinde İslamî 
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anlayışa uygun mısralar söylerken bir taraftan da şüphe ve inkâr içeren şi-

irler yazmıştır‛ (Erdoğan 2010). O’nda, belki de en bunalımlı anlarında sı-

ğındığı dinî- İslamî manevî âlemde ve onun sembollerinden olan ezanının 

büyüsü kendini hissettirir: 

Bütün boşluk: zemin boş, âsumân boş, kalb ü vicdan boş; 

Tutunmak isterim, bir nokta yok pîş-i hasârımda. 

Bütün boşluk: döner bir hiçî-i müthiş civaârımda; 

Döner beynim beraber; ihtiyârım, sanki bir sarhoş, 

Düşer lagzîde-pa, her sâha-i ümmide bir kerre... 

Bu yalnızlık, bu bir gurbet ki benzer gurbet-i kabre; 

İnanmak... işte bir âguş-i rûhâni o gurbette... (Ercilasun 1989:299) 

veya  

Allahü ekber< Allahü ekber< 

Bir samt’i nâlân: Güya avalim 

Pinhan ü peyda, nevvâr ü muzlim 

Etmekte zikr-i Hallâk’ı dâim (Ercilasun 1989:299) 

 

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz gibi aile fertlerinin kaybı, ruhî yapısı, 

yaşadığı dönemin sıkıntıları, II. Abdulhamid ve yönetimin baskısı, devle-

tin toprak kayıpları3 gibi birçok unsur, Fikret’in geçmişe yönelik değer-

lendirme yapmasını getirmiş, toplumsal yıkıntıya sebep olan savaşları, in-

sanlığın kusuru olduğu fikrini işlemekle beraber, savaşların zamana za-

man din için yapıldığı düşüncesiyle de tarihi ve tarih içinde din savaşları-

nı, dolayısıyla dinî alanı tezyif edici ifadeler kullanmıştır. O, Tarih-i Ka-

dim şiirinde tarihle yüzleşir, tenkid eder, tarihten hesap sorar. Tarihî dö-

nemlerde olup bitenlerden insan olarak pişmanlık duyar ve inançları, 

kendi inancını sorgulamaya başlar.  

Beşerin köhne sergüzeştinden  

Bize efsâneler terennüm eden; 

Bizi, âbâ-i bî-vücûdumuzun  

Cevf-i mâzîde bir siyâh ve uzun  

Gece teşkîl eden hayâtından  

Ninniler ihtirâ edip uyutan; 

Bize en doğru, en güzel örnek, 

                                                           
3 Osmanlı – Rus Harbinde (93 Harbi-1877-1878) Ruslar Erzurum’u işgal edip Balkanlardan 

Yeşilköy’e yaklaştılar. 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos antlaşmasıyla savaş durduruldu, 

Kıbrıs’ın idaresi İngiltere’ye verildi. Osmanlı Devleti’nin imtiyazlı vilayetler statüsünde olan 

Tunus, 12 Mayıs 1881’de Bardo antlaşmasıyla Fransız himayesine geçti. 1882 yılında İngiliz-

ler Hristiyan ahaliyi koruma bahanesiyle Mısır’ı talep etmeleri ve Osmanlı’nın direnmesi, 

1897 Türk-Yunan savaşı, dönemin önemli olaylarıdır. 
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Diye geçmiş zamanı göstererek:  

Gelecek günlerin geçen geceden  

Farkı yok, hükmü yok, zehabı veren;  

Ve cebininde altıbin yıllık  

Buruşuklarla şübheler karışık. 

< 

Mızrak, yay, kılıç, topuz, balta,  

Mancınık, top tüfek, sapan... Arada 

Kanlı âmirleriyle cünd-i vega: 

Sonra artık alay alay üserâ... 

< 

Doğruluk dilde yok dudaklarda;  

Hayr ayaklarda, şer kucaklarda. 

Bir hakikat: Hakîkat-i zencîr: 

Bir belagat: Belâgat-i şernşîr. 

Hakk kavinin demek, şeririndir; 

En celi hikmet: Ezmeyen ezilir! 

Her şeref yapma, her saadet piç;  

Herşeyin ihtidası, âhırı hiç. 

Din şehîd ister, âsümân kurban; 

Her zaman her tarafta kan, kan, kan!.  

Söyler, inler, sayıklar; elhâsıl  

< 

Kahramanlık... Esâsı kan, vahşet 

Seni arşında eyleyen ihnâk. 

Bize vaktiyle zehr-i gayzından  

Verdiğin cür'adır, odur bu yılan; 

Bileceksin bu hasmı elbet sen: 

Şübhe!.. En zalim, en kavi düşmen. 

< 

İşte hürrîyet-i hakîkıyye; 

Ne muhârlib, ne harb ü istilâ; 

Ne tasallut, ne saltanat, ne şekâ; 

Ne şikâyet, ne kahr-ı istibdâd;  

Ben benim, sen de sen, ne Rab, ne ibâd; 

Hangi kuvvet ta’ahhüd eyleyecek?  

Sahib-i kâinât... Evet gerçek (!). 

Sahib-i kainât olan ceberût, 

< 
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‚Zahir ü bâtın ü semî’ basîr,  

Müstemendâne sahîb-i nâsır, 

"Zâtı her yerde hâzır u nâzır<‛ 

Diye vasf eyliyorlar, En parlak  

Sıfatın ‚Lâ-şerîke-leh!‛ ken bak, 

Şu bataklıkta kaç şerîkin var? 

Hepsi kayyûm ü kadîr ü kahhâr,  

Hepsinin ‚Lâ-şerîke –leh!‛ sıfatı,  

Hepsinin emr ü nehyi, saltanatı;  

Hepsinin bir sipihr-i ilhâmı, 

Hepsinin mihri, mâhı, ecrâmı; 

Hepsinin bir hafâ-yi mev’ûdu, 

Hepsinin bir behişt-i mev’ûdu; 

Hepsinin bir vücûdu, bir ademi,  

Hepsinin bir nebî-i muhteremi;  

Hepsinin cennetinde hûrîler, 

<    (Ercilasun 1989:319-323) 

 

II. Abdulhamid ve dönemi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ne Türki-

ye’nin tamamında, ne de İstanbul’da aynı şekilde algılanmaz, tasavvur 

edilmez. Ancak, İstanbul Batı’ya açık, Batı ile ilişkili olan aydın kesimin 

yaşadığı yerdir. Dolayısıyla Abdulhamid ve dönemi daha yakından mü-

şahede edilecek, yorumlanacak ve dillendirilecektir. İstanbul’un dışı daha 

muhafazakâr, metedeyyin bir yapıya sahiptir. ‚Millet‛ kavramının kabul 

görüp toplunu bilinçlendiği İstanbul’a karşı taşra ‚ümmet‛ düşüncesinin 

hâkim olduğu bir alandır. Değil dini tartışmak, din ile ilişkilendirilen tari-

hi tartışmak bile hoş karşılanmaz. Zira taşrada ‚millet ‚ bilincinin oluş-

madığı kesimde ‚millî tarih‛ bilincinin oluştuğunu söylemek mümkün 

değildir. ‚Biz‛ düşüncesi ancak ‚ümmet‛ mensubiyetiyle olmaktadır.  

Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadîm şiirinin yazıldığı dönem (1905) ve Fik-

ret’in sosyal çevresi, dönem ve yetiştikleri sosyal ortam, aldıkları eğitim 

ve bilgi kaynakları itibariyle sorgulama, tenkit ve hatta bu şiirde olduğu 

gibi tezyif edici ifadelere tahammül ediyorlardı. Ancak Toplumun büyük 

kesimi bu ve bu tür konuların işlendiği yazı ve şiirleri hoş karşılamazlar. 

Özellikle geleneksel bir çevrede, Sivas’ta yetişmiş, devletin eğitim kurum-

larında hizmet eden bir kişinin tahammül etmesi beklenmez. Fikret’in Ta-
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rih-i Kadim şiirine Fazlullah Moral4 Şihâbü’l-Kudret Fî Recmi’l-Fikret is-

miyle bir reddiye kaleme alır. Fazlullah Moral’ın reddiyesi Süheyla Seçkin 

ve mehtap Erdoğan tarafından teferruatıyla incelendiği için burada küze-

rinde durmayacağız. Ancak Tevfik Fikret’teki inkara varan şüphecilik, 

hem kendi döneminde hem de daha sonraki dönemlerde görülmektedir. 

İkara varmasa bile daha sonraki dönemde Süleyman Nazif’te de şühpe, 

sorgulama ve belki hesaplaşma ile şikâyet görülecektir. O da Hz. İsa’ya 

‚Yâ Nebiyullah!<‛ hitabıyla mektup yazarak sorularla adeta hesap sorar 

(Karakaş, 1988). 

Kaplan’ın tespit ettiği gibi şitozim belirtileri gösteren Fikret pesimist 

bir yapıya sahiptir, yaşadığı hayatın baskısı ile içe kapanık, kötümser bir 

yapıya sahiptir, bunun getirdiği ruh haliyle çevresine şüpheyle bakar. 

Şüphecilik sadece inanç alanında değildir. Ancak Tarih-i Kadim’de daha 

bariz olarak görülür. Fazlullah Moral, Fikret’teki bu şüpheciliğin inkara 

götüren bir yol olduğu görüşündedir. 

Var imiş zât-ı Kak’da müştebihân 

Hak dimek sanki bir kurı ‘unvân 

Varı yok bilmeli imiş yoğı var 

İtmeliymiş hakîkati inkâr 

 

Toplumun yaşadığı bunalımlı çağ, toplumun, özellikle toplum ileri 

gelenlerinde psikolojik yıkıma yol açar. Savaşlar, toprak kayıpları, devle-

tin zayıflaması, buna bağlı olarak toplumsal dinamiklerin zayıflaması, 

merkezî otoritece alınan tedbirlerin toplum hayatında ani değişikliklere 

yol açması, toplumda belirsizlik duygusu uyandırır ve kurallar çiğnen-

meye başlar. Toplumsal anomi olarak ifade edilen sosyal hastalık, birinci 

derecede toplumu bir arada tutan ve kolektif bilinç, bilgi ve belleğin ya-

şamasını sağlayan manevî alanın da sorgulanmasına, ona şüpheyle yakla-

şılmasına sebep olur. İstanbul’da görülen bu yapı, Tevfik Fikret’in şiirinde 

ifadesini bulurken, daha dar bir çevrede, akrabalık, hısımlık, komşuluk 

gibi kandaş ve sosyal bağlarla birbirine bağlı, manevî alan çevresinde top-

lanan toplumlara bu rahatsızlık daha zor ve geç sirayet eder. Dolayısıyla 

Sivas ölçeğinde bir şehir hayatı yaşayan sosyal yapı, Tevfik Fikret’in ve 

O’nun içinde yaşadığı toplumsal problemleri yaşamaz. Çevresinde olup 

                                                           
4 Fazlullah Moral ve reddiyesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. Vehbi Cem Aşkun, Sivas 

Şairleri, Sivas 1948; Süheyla Seçkin, Bir Sivaslı Şairin Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim’ine Red-

diyesi, Revak, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü X. Vakıf Hatırasına Armağan, Sivas 1992, 76-

82; Mehtap Erdoğan, Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadîm’ine Mehmed Fazlullah’ın Reddiyesi: 

Şihâbü’l-Kudret Fî Recmi’l-Fikret, Turkish Studies, Volume 5/1 Winter 2010, 974-1006. 
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biteni daha soğukkanlılıkla karşılar, içinde yaşadığı toplumun değer yar-

gılarını tartışmaz. Dolayısıyla toplumun manevî alanının temeli olan 

inançlarını inkâra gitmediği gibi tartışmaz bile.  
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ABDULAHAD NÛRÎ’NİN KISA MESNEVİSİ: 

“SİLSİLE-İ MEŞÂYIḪ-I ḪALVETİYYE” 
Mehmet Fatih Köksal 

 

Sivas’ın yetiştirdiği önemli mutasavvıf ve şairlerden olan Abdulahad 

Nûrî (1595-1651) çoğu Arapça olmak üzere pek çok eser vermiş velûd bir 

şahsiyettir. Halvetiye tarikatinin Sivasiye kolunun kurucusu kabul edilen 

Abdulahad Nûrî, aynı zamanda Ayasofya Câmii kürsü şeyhlerinden de 

olması hasebiyle payitahtta saygın bir mevkie sahipti. Onun hayatına dair 

etraflı bilgilere ansiklopedik ve antolojik birçok çalışmada ulaşılabileceği 

için zamandan da tasarruf etmek adına doğrudan tebliğimize konu olan 

eseriyle konuşmama başlamak istiyorum. 

Abdulahad Nûrî’nin eserlerinin miktarı hakkında kaynaklarda birbi-

rinden oldukça farklı bilgiler mevcuttur. Kâtip Çelebi 18 eserini sayarken 

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi ve Hüseyin Vassâf 28 eserinden söz ederler. 

Şairin Türkçe Divanı’nı neşreden Hüseyin Akkaya’nın tespitlerine göre 

kaynaklarda toplam 36 eserinin adı geçmekteyse de bunlardan 3’ü Türk-

çe, 10’u Arapça olmak üzere sadece 13’ünün kütüphanelerde yazma nüs-

hasına ulaşılabilmiştir (Akkaya 2015). Eski eserlere ve müelliflere dair ya-

pılan araştırmalarda zaman zaman görüldüğü gibi Abdulahad Nûrî’nin 

de kaynaklarda zikredilmeyen yeni eserlerinin veya anılan eserlerinin ye-

ni ve bilinmeyen nüshalarının ortaya çıkması mümkün ve muhtemeldir. 

Bütün eserler üzerinde derinlemesine tahkik ve tetkik yapıldıkça bu sayı-

nın değişebileceğini hatırlatmakta fayda vardır.  

Müellifin burada tanıtacağımız Silsile-i Meşâyıh-ı Tarîkat-ı Halvetiyye 

adlı eserinden eski kaynaklarda bahsedilmemektedir. Yeni araştırmalarda 

ise ilk defa Abdullah Uçman tarafından yazılan ansiklopedi maddesinin 

bibliyografyasında (1988: 179) eserin Süleymaniye Ktp. Çelebi Abdullah, 

172’de kayıtlı nüshasına atıf yapılır. Daha sonra 1993 ve 2013 yıllarında 

yapılan iki yüksek lisans tezinde (Yılmaz 1993; Bal 2013: 13) eserin Abdu-

lahad Nûrî’ye ait olduğu vurgulanır. Şairin Divan’ını neşreden Hüseyin 

Akkaya, bu maddedeki kayda atıfla eserin Abdulahad Nûrî’ye ait olama-

                                                           
 Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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yacağını ifade etmiştir (Akkaya 2003: 79-80). Akkaya’nın bu değerlendir-

mesi, müellif üzerine üzerine yapılan bir doktora tezinde de kabul edil-

miştir (Baz 2004: 253). 

Silsilenâme-i Halvetiyye’nin Abdulahad Nûrî’ye aidiyeti meselesine 

sonradan geçmek üzere öncelikle eseri tanıtalım.  

Eserin bizce kayda değer tarafı şairin Divan’ı dışındaki Türkçe tek 

manzum eseri olmasıdır.1 Müellifin, Halvetiye şeyhlerinin kendisine gele-

ne kadarki silsilesini anlattığı eser mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup 

ekte sunduğumuz tenkitli metne göre 71 beyitten ibarettir. Aruzun 

fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün kalıbıyla yazılan eserin tespit edebildiğimize göre 

üç nüshası vardır. Oldukça hacimsiz bir eser olduğu için, özellikle mec-

mualar arasında başka nüshalarının da ortaya çıkması muhtemeldir. Söz 

konusu üç nüsha şunlardır: 

Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah Bölümü, Nu: 172 (Ç): Bir 

mecmuanın 83a-86b sayfaları arasında yer almaktadır. Nesih hatla, çift sü-

tun üzerine yazılmıştır. Beyitlerin başında o beyitte/beyitlerde anlatılan 

şeyhlerin künyeleri mevcuttur. 66 beyitten ibarettir. İstinsah tarihi ve 

müstensihi belli değildir. 7a’daki temellük kaydına göre kitap Dervīş 

Muḥammed el-Ḳādirī adlı birine aittir. Eserde anılan şeyhlerin isim ve 

künyeleri yarım daire içine alınmıştır. (Bk. Resim 1). 

Manisa İl Halk Kütüphanesi, Nu: 1220/2. (M): Bu nüsha da bir mec-

muanın 10a-12b sayfaları arasında yer almaktadır. Mecmuada bundan 

başka yine Halvetîlikle ilgili İstivâ-yı Tarîk-i Muhammediyye fî Silsileti ‘Ale-

viyye adlı mensur bir eser vardır (Kaçar 2017)2. Kırmızı cedvelli sayfalara 

bozuk bir nesihle yazılmıştır. Mensur bir eser gibi mısralar satır boyu de-

vam ettirilerek tek sütun üzerine yazılmıştır. Bu nüsha, sonlara doğru ol-

dukça karmaşık bir vaziyette imla edilmiştir. Halîl b. İbrâhîm tarafından 

H. 1060 Zilhicce’sinde (Kasım-Aralık 1650) istinsah edilmiştir.  

                                                           
1 Ancak burada bir tespitimizi aktarmak istiyoruz. Bazı kütüphanelerde Abdulahad Nûrî’ye 

atfedilen bir ‚manzum hilye‛ mevcuttur. Eserin birkaç nüshasını temin ettik. Gerçekten de 

sadece kimi kataloglarda değil, hemen bütün nüshaların başlığında da eser ona mal edil-

miştir. Söz gelimi İBB Atatürk Kitaplığı K1059 numarada kayıtlı nüshanın başlığı şöyledir: 

‚Ḥilye-i Şerīf-i Nebevī bi-naẓmı ʿAbdu’l-aḥad Efendi eş-Şehīr bi-Nūrī‛. Mehtap Erdoğan 

manzum hilyeler üzerine yaptığı araşırmada bu eserin Şerîfî’nin (16. yy) hilyesinin bir bö-

lümüne bazı eklemeler yapılmış şeklinden ibaret olduğunu ortaya koymuştur (2013: 101, 

113, 862). Muhtemelen bir müridinin yakıştırması olmalıdır. Erdoğan, hemen bütün nüsha-

ları 17, 18. yüzyıllarda istinsah edilen eserin Kastamonulu Abdulahad Nûrî’ye (ö. 1927) mal 

edildiğini belirtmektedir ki bu mümkün değildir. 
2 Bu nüshadan söz konusu makale vesilesiyle haberdar oldum. Sayın Kaçar’a nüsha bilgileri 

için teşekkür ederim. 
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Mehmet Fatih Köksal Özel Kütüphanesi Mec. 67/3 (MFK): Bir risale-

ler mecmuasında yer alan Abdulahad Nûrî Divanı’nın 67b-69b sayfaları 

arasında bulunmaktadır. Kirli beyaz kâğıda, çift sütun üzerine nesih hatla 

yazılmıştır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli değildir. Ancak aşağıda izah 

edilecek bir noktaya istinaden Abdulahad Nûrî’nin hayatta olduğu bir 

yılda istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Ç nüshasında başlıklar hâlinde ya-

zılan şeyhlerin ad ve künyeleri bu nüshada derkenarlara yazılmıştır. 

Üçüncü nüshanın müellifin Divan’ındaki şiirleri arasında yer alma-

sına nazaran bunun ayrı bir eser olmayıp Divan’daki bir şiir olması akla 

gelirse de diğer nüshaların hiçbirinde bulunmaması bu ihtimali ortadan 

kaldırmaktadır. Diğer nüshaların da Divan’dan bağımsız bir şekilde 

mecmualar arasında bulunması da bunu teyit eder. 

Eserin adı M ve MFK nüshalarındaki başlığa göre Silsile-i Meşāyıḫ-ı 

Ṭarīḳat-i Ḫalvetiyye, Ç nüshasına göre ise Silsile-i Ḫalvetiyye’dir.  

Eser, tevhîd bulunmaksızın Hz. Peygamber övgüsündeki 5 beyitle 

başlamaktadır. Daha sonra diğer tarikatlerde de görüldüğü üzere Halve-

tiyye Hz. Ali ile başlatılarak Hz. Muhammed’in ledün ilminin sırrını ona 

verdiğinden bahisle söz Hz. Ali’ye getirilir. 6 beyit tutarında Hz. Ali anla-

tıldıktan sonra Hasan-ı Basrî ile tarikat şeyhleri anılmaya başlanır. Hz. 

Muhammed ve Hz. Alî ile birlikte, kimi tek kimisi birkaç beyitle, bazen de 

ikisinin bir beyitte zikredildiği şeyhler sırasıyla şöyledir:3 

 Ḥażret-i Muḥammed resūlullāh ṣalallāhu ʿaleyhi ve ʿalā ʿālihī ve aṣḥābihī ve ezvācihī 

ve etbāʾihī ecmaʿīn 

 Emīrü’l-müʾminīn ʿAlī kerremallāhu vechehū rāḍiyallāhu teʿālā ʿanhu 

 İmām Ḥasan-ı Baṣrī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Ḥabīb-i ʿAcemī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Dāvūd-ı Ṭāyī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Maʿrūf- Kerḫī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Seriyy-i Saḳaṭī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Cüneyd-i Baġdādī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Mimşād Dīneverī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Maḥmūd-ı Dīneverī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Ḳāḍī Vaḥyü’d-dīn ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Ebu’n-necīb es-Sühreverdī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Ḳuṭbu’d-dīn el-Ebherī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Rüknu’d-dīn en-Necāşī ḳuddise sırruhū 

                                                           
3 Bu sıralamada adı geçenler, metindeki akışa da tamamen uygun olarak MFK nüshasının 

derkenarında geçtiği şekliyledir.  
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 Şeyḫ Şihābu’d-dīn et-Tebrīzī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Cemālu’d-dīn el-Busīrī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ İbrāhīm Zāhid-i Gīlānī ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Aḫi Muḥammed-i Ḫalvetī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Pīr ʿÖmer-i Ḫalvetī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Aḫi Mirem-i Ḫalvetī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ ʿİzzü’d-dīn-i Ḫalvetī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn Ḫıyāmī-i Ḫalvetī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Seyyid Yaḥyā-yı Şīrvānī-i Ḫalvetī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Mevlānā Yūsuf-ı Maḫdūm ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Muḥammed Ruḳıyye ḳuddise sırruhū 

 Şeyḫ Şeh-Ḳubād-ı Şirvānī Muḥammed Ruḳıyye ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Mecdü’d-dīn-i ʿAbdu’l-mecīd eş-Şirvānī ḳaddesallāhu sırrahū 

 Şeyḫ Şemsü’d-dīn Aḥmed es-Sivasī ḳaddesallāhu sırrahū ve rūḥahū 

 Şeyḫ ebu’s-Suʿūd ʿAbdu’l-mecīd es-Sivasī ḳaddesallāhu sırrahu’l-ʿazīz 

 Şeyḫ Evḥadü’d-dīn Ebu’l-İkrām ʿAbdu’l-aḥad en-Nūrī ez-Zīlī sellemallāhu sırrahū 

 

Müellif eserinin başından 55. beyte kadar yukarıda da ifade ettiğimiz 

gibi Peygamber Efendimiz’den başlayarak Hz. Ali’yi ve Hasan-ı Basrî’den 

itibaren kendisine gelene değin silsileyi aktarır. 56. beyitten sonra kendi-

sini, aslında nasıl günahkâr, gafil biriyken şeyhinin lutfuyla gafletten 

uyandığından, varsa nurunu ondan iktibas ettiğinden, ondan dolayı mah-

lasının Nûrî olduğundan bahseder. 65-71. beyitler ise duâ ve münâcâttır. 

 

Silsile-nâme’nin Müellifi Kimdir? 

Hüseyin Akkaya’nın eserin Abdulahad Nûrî’ye aidiyeti hususundaki 

menfi kanaatinden yukarıda bahsetmiştik. Akkaya’nın bu iddiasındaki iki 

temel dayanağından biri, kendisinden sonra şeyh olan Şeyh Ab-

dulbâkî’nin de eserde anılıyor olması, ikinci dayanağı ise üslûptur. Akka-

ya eserin adı ve nüshasını kaydettikten sonra şöyle diyor:  

‚…65 beyitlik mesnevî nazım şekli ile kaleme alınmış bu eserde, Hz. Mu-

hammed’den başlayarak Abdülmecid Sivasî’nin oğlu Şeyh Abdülbâkî dahil otuz 

bir Halvetî şeyhi, bir silsile hâlinde birer ikişer beyitle zikredilmektedir. Bu küçük 

mesnevi Abdülahad Nûrî’ye ait değildir. Çünkü Silsilenâme’de beyitlerle anılan 

son üç Halvetî şeyhi Abdülmeci Sivasî, Abdülahad Nûrî ve Şeyh Abdülbâkî’dir. 

Eğer şayet Abdulahad Nûrî’ye ait olsa kendisinden sonra gelen şeyhi zikretmeme-

si gerekirdi. Ayrıca Abdülahad Nûrî’den bahseden beyitler, üslûp bakımından bu 

eserin Abdulahad Nûrî’ye ait olmadığını ortaya koymaktadır. Bu küçük Silsi-

lenâme’nin Şeyh Abdulbâkî zamanında veya daha sonraki dönemlerde Halvetî ta-
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rikatına mensup ismini tespit edemediğimiz bir şair tarafından kaleme alındığı 

açıktır.‛(Akkaya 2003: 79-80) 

Biz eserin Abdulahad Nûrî’ye ait olma ihtimalinin zayıf değil, aksine 

güçlü olduğunu, hatta ona ait olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili da-

yanaklarımızı sıralayalım. Öncelikle Sayın Akkaya’nın teziyle başlayacak 

olursak; 

1. Hüseyin Akkaya ‚Eğer eser Abdulahad Nûrî’ye ait olsa kendisinden 

sonra gelen şeyhten bahsetmemesi gerekirdi.‛ (2003: 79) diyordu. Bu elbette 

makul bir değerlendirmedir ama eserde zaten öyle bir bahis yoktur. Yani 

diğer bütün şeyhler eserde lafzen yer alırken Şeyh Abdülbâkî’nin anlatıl-

dığı veya adının geçtiği herhangi bir beyit eserde mevcut değildir. Akka-

ya, sadece Süleymaniye Çelebi Abdullah nüshasındaki (Ç) bir başlıktan 

hareketle bu kanaate varmaktadır. Tespit ettiğimiz üç nüshanın en yenisi 

olan bu nüshada, beyitlerin başına konan başlıkların beyitlerin içerikleriy-

le uyumlu olmadığı dikkat çekmektedir. Yani aslında metin kısmında bu 

nüshada da Abdulahad Nûrî’den sonra herhangi bir şeyhin adı geçme-

mektedir. Muhtemelen geç istinsah olan bu nüshada müstensih, tarikatın 

daha sonraki şeyhi olan Şeyh Abdulbâkî’nin adını teberrüken başıklar 

arasına ilâve etmiştir. Nitekim diğer iki nüshada -ki her ikisi de Abdula-

had Nûrî’nin sağlığında istinsah edilmiştir- Şeyh Abdulbâkî’nin adı hiçbir 

şekilde yer almamaktadır (bk. Resim 1, 2) 

Ç nüshasındaki Şeyh Abdülbâkî başlığı şu beyitlerin başındadır: 

Şems’e irdi ḳamer gibi o nūr 

Oldı ʿālemde gün gibi meşhūr (52) 

 Müstevī oldı ẕāta çün āḫir  

 Anda görindi bāṭın u ẓāhir (53) 

Buldı buldurdı ʿaşḳı ʿuşşāḳa  

Bildi bildürdi4 Ḥaḳḳ’ı āfāḳa (54) 

 Ḳuṭb-ı ʿālem idi bilā şübhe 

 Evliyā nāẓırıydı ol veche (55) 

Niçe nāḳıṣları idüp tekmīl 

Aldı andan ṣafā-yı bū-yı ḳalīl (56) 

 

Bu beyitlerde anlatılan ise (MFK nüshasındaki derkenar başlıkların-

dan anlaşılacağı üzere) Abdulahad Nûrî’nin dayısı ve tarikatin bir önceki 

şeyhi olan Abdulmecîd-i Sivasî’dir. Diğer şeyhleri birer ikişer beyit anla-

                                                           
4 Bildi bildürdi: Buldı buldurdı, Ç. 
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tırken bunu beş beyitte anlatması da bu yüzden olmalıdır. Nitekim 52. 

beyitte ‚Şems‛ derken kastettiği Şemseddîn-i Sivasî, ‚Kamer‛ benzetmesi 

yaptığı da ondan el alan ve Şemseddîn-i Sivasî’nin halefi olan Abdul-

mecîd-i Sivasî’dir. Bu beyitlerden hemen sonra da şair kendi mahlasını 

anar ve eserini duâ ile bitirir. 

2. Akkaya’nın eserin müellifine dair ikinci bir değerlendirmesi de ‚Ay-

rıca Abdulahad Nûrî’den bahseden beyitler, üslûp bakımından bu eserin Abdulahad 

Nûrî’ye ait olmadığını ortaya koymaktadır.‛ (2003: 80) şeklindedir. Eğer kaste-

dilen Divan’daki edebî üslûp ile örtüşmediği noktasında ise bunu sadece 

‚bir cümleyle açıklamak kifayet etmez ve teyit edecek daha somut deliller 

gerektirir. Ancak Akkaya’nın ‚üslûp‛tan kastı, eserde Abdulahad Nûrî’den 

bahseden beyitlerin metnin bağlamı ve kronolojik olarak ona ait olamaya-

cağı yönündeyse bu iddia da esaslı değildir. Zira metin incelendiğinde 

açıkça görülecektir ki mezkûr bölüm tasavvufî edebiyatımız çerçevesinde 

ifade edilmiş, makul ve tutarlı ifadelerden müteşekkildir. 

Aşağıdaki beyitlerde geçen tevazu ve mahcubiyet yüklü, kendini ek-

sik, suçlu, günahkâr gösteren ifadeler tekke edebiyatımızda sıkça görülür 

ve ancak müellifin dilinden çıkabilir. Bir mürid, şeyhi için veya bir başka 

şeyh selefi için şu ifadeleri kulanabilir mi?: 

Yaʿnī ʿAbdu’l-aḥad ki Nūrī’dür 

Yüzi ḳara vü özi ḳurıdur (57) 

 Luṭf olmasa aña ol ne idi 

 Ḥāli müşkil ü ḫālī-sīne idi (58) 

Ḳılmış-ıdı bu müẕnib-i nāsı  

Dīdesi görmez ü dili kāsī (61) 

 

3. Müellif eserin sondan ikinci beytinde lafzen bir tarih veriyor. Bu 

tarih, tarikatin kendisinden önceki şeyhi Abdülmecîd-i Sivasî’nin vefat ta-

rihidir (H. 1049/1936-40) ve aynı zamanda Nûrî’nin hilafete geçtiği tarih-

tir. Gelenek çerçevesinde mezkûr tarihin eserde kullanıldığı yere5 bakılın-

ca kuvvetle muhtemeldir ki aynı zamanda eserin yazılış tarihidir:  

Sene biñ ḳırḳ ṭoḳuz olınca hemān  

Oldı ḥażret-ile6 otuz pīrān (70) 

 

                                                           
5 ‚Gelenek‛ten muradımız, mesnevilerde eserin yazılış tarihinin çoğunlukla ‚hâtime‛ bölü-

mü dediğimiz son kısımda yer almasıdır. Nitekim eserdeki bu tarih de sondan bir önceki 

beyitte verilmektedir. 
6 Burada ‚ḥażret ile‛ ibaresiyle kastedilenin Hz. Muhammed olduğunu düşünüyoruz. 
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4. Ç nüshasında metin içinde verilen başlıklar MFK nüshasında derke-

narlardadır ve son isim Abdulahad Nûrî’dir. MFK nüshasının istinsah tari-

hi belli olmamakla birlikte diğer şeyhler için ‚kuddise sırruhū‛ veya ‚ḳad-

desallāhu sırrahū‛ dua cümlesini kullanırken Abdulahad Nûrî için ‚selle-

mallāhu sırrahū‛ ifadesini kullanması, Abdulahad Nûrî’nin sağlığında is-

tinsah edildiğini gösterir. Dolayısıyla bu da eserin onun bir müridi yahut 

ondan sonra biri tarafından yazıldığı görüşünü çürütür mahiyettedir. 

5. Eserin Manisa İl Halk Kütüphanesi 1220/1 numarada kayıtlı nüs-

hası H. 1060 senesi Zilhicce ayında (Kasım-Aralık 1650) istinsah edilmiştir 

ki bu da Abdulahad Nûrî’nin berhayat olduğu -vefatından bir yıl önce- 

döneme tekabül eder. Bu nüshada da ne derkenarda ne metin içinde Ab-

dulahad Nûrî’den sonra bir şeyh vardır. 

Sonuç itibarıyla biz eserin Abdulahad Nûrî’ye ait olduğu kanaatin-

deyiz.  

 

TENKİTLİ METİN 

MFK 67b, M 10a, Ç 83a 

Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm ve bihī nestaʿīn 

Beyān-ı Silsile-i Meşāyıḫ-ı Ṭarīḳat-i7 Ḫalvetiyye -Ḳaddesa’llāhu 

Esrārehum- el-ʿaliyye8 

 Vezin: fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Mebdeʾ-i9 feyż-i cümle-i ʿālem 

 Aʿnī nesīme-i benī Ādem 

 

2 Yaʿnī ol ḥażret-i nebī-i kerīm 

 Müʾminīne olan10 raʾūf u raḥīm 

 

3 Oldı11 ʿālemlere çü raḥmet-i nūr 

 Buldı anuñla12 ḳurbı her mehcūr 

 

4 ʿİlm-i şerʿi ḳamuya neşr itdi13 

 Ümmetin anuñ üzre ḥaşr itdi 

                                                           
7 Ṭarīḳat-i: Ṭarīḳ-i, M. 
8 Başlık: Beyān-ı Silsile-i Ḫalvetiyye ḳuddise esrāruhum, Ç. 
9 Mebdeʾ-i: Mübdī’, MFK. 
10 olan: - M, MFK. 
11 Oldı: Evvel, MFK. 
12 Anuñla: - Ç. 
13 İtdi: ḳıldı, Ç 
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5 Līki ʿilm-i ledünni14 *ol+ ıḫfā 

 Eyleyüp ḳılmadı anı iclā  

 

6 Ṣadr-ı pākinde eyledi esrār 

 Anı bu bende añladı Kerrār 15 

 

7 Didi ey ümmete olan hādī 

M. 10b  Baña luṭf it o sırra irşādı 

Ç, 83b, MFK, 68a 

8 Ki gelür būyı ṣadr-ı pākinden16 

 Anı menʿ itme ʿabd-i çākinden17 

 

9 Şefḳat-ile didi ki ey Ḥaydar 

 Çü taleb eyledüñ biyā ber-ber18 

 

10 Aña ʿilm-i ledünni *ol+19 taʿlīm 

 Eyledi hem20 mefātiḥin teslīm 

 

11 Ẕikr-i cehrīyle21 eyledi telḳīn 

 Bize andan ḳalup durur22 āyīn 

 

12 Ḥasan-ı Baṣrī’ye idüp taʿlīm23 

 Buldı24 andan Ḥabīb ṣad tekrīm 

 

13 İrdi Dāvūd-ı Ṭāʾī’ye25 andan26 

 Daḫı Maʿrūf-ı Kerḫī’ye andan 

 

                                                           
14 ledünni: ledünden, M. 
15 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Ḥażret-i ʿAlī Emīrü’l-müʾminīn kerremal-

lāhu vechehū‛ yazmaktadır. 
16 pākinden: pākinde, M. 
17 çākinden: çākerden, Ç. 
18 biyā ber-ber: baña bir bir, Ç. 
19 ʿilm-i ledünni: ilm ile dīni, Ç. 
20 hem: -, Ç, MFK. 
21 cehrīyle: cehr ile, Ç. 
22 ḳalup durur: ḳalupdur, ÇM, MFK. 
23 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Ḥasan-ı Baṣrī Ḥażretleri‛ yazmaktadır. 
24 Buldı: Bulup, Ç. 
25 Ṭāʾī’ye: Dāʿī’ye, Ç. 
26 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Dāvūd-ı Dāʿī Ḥażretleri‛ ve ‚Maʿrūf-ı Kerḥī 

Ḥażretleri‛; MFK nüshasında ‚Şeyḫ Maʿrūf-ı Kerḫī ḳuddise sırruhū‛ yazmaktadır. 
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14 İrdi andan Seriyy-i Pür-nūr’a27 28 29 

 Daḫı andan Cüneyd-i Mecbūr’a30 

Ç 84a 

15 Ṣoñra Mimşād’a31 irdi bu devlet 

 Ki *aña+ Dīnever olup nisbet32 

 

16 İrdi andan Muḥammed’e maʿnā 

 Aña da Dīneverī’dür mešnā33  

 

17 Çün irdi34 aña Ḳāḍī Vahyü’d-dīn35 

 Bulur andan ṣafā-yı būy-ı yaḳīn 

 

18 Bū36 Necīb’e irür bu dem devlet37  

 Ki aña Sühreverd38 olur nisbet 

 

19 İrür ol ser-vere39 çü Ḳuṭbu’d-dīn40 41 

 Ki Ebher içre buldı dil temkīn42  

M, 11a 

20 Oldı andan Necāşī pes mesrūr43 

 Ki odur Rükn-i44 Dīn-ile meşhūr  

 

 

 

                                                           
27 Bu beyit MFK’de yok. 
28 Ç nüshasında bu beyitten önce ‚Ḥabīb Maḥmūd-ı ʿAcemī Ḥażretleri‛ yazmaktadır. 
29 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Sırrī-i Saḳaṭī rahimehullāhu ʿaleyh‛ ve 

‚Cüneyd-i Baġdādī r.h.‛ yazmaktadır. 
30 Mecbūr’a: Baġdād’a, Ç, Mecbūr’i, MFK. 
31 Mimşād’a: Şimşād’a, Ç. 
32 Bu mısra Ç’de yok. 
33 Bu mısra Ç’de yok. 
34 Çün irdi: irür, MFK. 
35 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyḫ Muḥammed-i Dīneverī‛ yazmaktadır. 
36 Bū: Ebū, Ç, MFK. 
37 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Ḳāḍī Vahyü’d-dīn r.ḥ.‛ yazmaktadır. 
38 Sühreverd: sehre virdi (?) Ç, Şöhreverd, M. 
39 İrür ol ser-vere: O servere irür: Ç, M. 
40 Mısranın vezni kusurlu. 
41 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Ebū Necīb es-Sühreverdī ḳuddise sırruhū‛ 

yazmaktadır. 
42 dil temkīn: ol tekin, MFK; temkīn: ṣāliḥīn, M. 
43 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Ḳuṭbu’l-behrī‛ yazmaktadır. 
44 rükn-i: renge, Ç. 
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Ç, 84b 

21 Çü Şihāb’a irür ṣafā-y-ıla sūr45 46 

 Şehr-i Tebrīz’i ḳıldı ol mesrūr 

 

22 Buldı andan Cemāl-i Bū Sırrī47 48 

 Ṣad ṣafā-y-la duydı49 bu sırrı 

 

23 İrdi çün aña Zāhid-i Gīlān50 51 

 İtdi ol sırr-ı52 maḫfī*yi+ iʿlān 

MFK 68b 

24 Oldı andan53 Muḥammed-i pür-nūr54 

 Ḫalvetī nāmı iledür55 meşhūr 

 

25 Pīr ʿÖmer Ḫalvetī alur andan56 

 Sırrı sırra ulaşdurur cāndan  

Ç, 85a 

 

26 Çü57 Aḫī Mīremʾe58 irür maʿnā 

 Bulur ol59 feyż-i aḳdes-i60 mešnā 

 

27 ʿİzz-i Dīn’e irür bu dem esrār61 

 Cānını ol da eyledi īšār 

 

 

                                                           
45 sūr: ṣūr, Ç. 
46 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyh Rüknidīn Necāşī r.h.‛ yazmaktadır. 
47 Sırrī: Seydī, M, MFK. 
48 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyh Şihābu’d-dīn r.h.‛ yazmaktadır. 
49 duydı: ṣaʿīdī, MFK. 
50 Gīlān: Gīlānī, Ç, Gīrān, M 
51 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Seyyid Cemālü’d-dīn ḳuddise sırruhū‛ 

yazmaktadır. 
52 İtdi ol sırr-ı: İder ol sırrı, Ç. 
53 Oldı andan: Andan aldı, Ç. 
54 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚İbrāhīm Zāhid-i Gelānī r.h.‛ yazmaktadır. 
55 nāmı iledür: nāmı-y-ile, Ç. 
56 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Meḥmed-i Halvetī-i Aḫī r.h.‛ yazmaktadır. 
57 Çü: Çün, Ç. 
58 Mīremʾe: Mirem’e, MFK. 
59 Bulur ol: Budur, Ç. 
60 aḳdes-i: aḳdesde, M. 
61 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Aḫī Mīrem-i Halvetī-i ḳuddise sırruhū‛ 

yazmaktadır. 
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28 Ṣadr-ı dīn’e62 irüp bu dem devlet63 

 Ki Ḫıyāmī64 durur aña nisbet 

 

29 Terbiyet65 ḳıldı Seyyid’e ol66 şāh67 

 Yaʿnī Yaḥyā’yı ḳıldı Rūḥullāh 

 

30 Seyyid-i sālikīn68 olup Yaḥyā69 

 İtdi70 resm-i ṭarīḳati71 iḥyā 

 

31 Ḫalvetīler ṭarīḳin ol sulṭān72 

 Ẓāhir itdi be-ḫıṭṭa-i73 Şirvān 

Ç, 85b 

32 Rūşenā Rum’a andan irmişdür74 75 

 Niçe aʿmā anuñla görmişdür76 

 

M, 11b 

33 İrdi Yūsuf çü Mıṣr-ı ʿirfāna77 

 Oldı ḳāʾim-maḳām ol78 sulṭāna 

 

34 Ḫiẕmetinde çü yandı79 hem-çün mūm80 

 Dilleri81 rūşen itdi ol Maḫdūm82 

                                                           
62 Ṣadr-ı dīn’e: Ṣūr-ı dīn’e, M, Ṣadru’d-dīn’e, MFK 
63 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚ʿİzz-i Dīn-i Halvetiyye r.ḥ.‛ yazmaktadır. 
64 Ḫitāmī: Żiyāyī, Ç. 
65 Terbiyet: Ḳurbiyet, MFK. 
66 ḳıldı Seyyid’e ol: ider Seyyid’i o, Ç. 
67 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Ṣadr-ı Dīn-i Ḫitāmī‛ yazmaktadır. 
68 Seyyid-i sālikīn: Seyyidü’s-sālikīn, Ç. 
69 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Seyyid Yaḥyā Şirvānī r.ḥ.‛ yazmaktadır. 
70 İtdi: Eyledi, Ç. 
71 ṭarīḳati: ṭarīḳını, MFK. 
72 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Mevlānā Yūsuf Muḥterem-i Rūmī‛ yazmak-

tadır. 
73 be-ḫıṭṭa-i: be-Ḫıtā-yı, Ç. 
74 irmişdür: irmiş idi, Ç. 
75 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyḫ Muḥammed-i Ruḳıyye r.ḥ.‛ yazmak-

tadır. 
76 görmişdür: görmiş idi, Ç. 
77 Mıṣr-ı ʿirfāna: mihr-i ʿAffān’a, Ç. 
78 ol: o, Ç. 
79 yandı: n’ider, Ç. 
80 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şāh Ḳubād-ı Şirvānī ḳuddise sırruhū r.ḥ.‛ 

yazmaktadır. 
81 Dilleri: İlleri, MFK. 
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35 İrdi andan Muḥammed’e nevbet 

 Ki Ruḳiyye durur aña nisbet83 

 

36 Geldi çün kim84 Ḳubād-ı Şirvānī 

 Gence irdi bulup o dem85 kānı 

 

37 Ümmī-i aʿlem idi ol sulṭān86 

 Nezd-i ū ʿālimān şode nā-dān87 

 

38 Buldı ʿAbdu’l-mecīd o demde [ḥu+żūr88 

 Oldı Şirvān’da kāmil-i meşhūr 

 

39 Nüh ṣad altmış üç olup aʿdād89 (963) 

 Hicret-i Muṣṭafā’dan ey hem-zād 

MFK, 69a 

40 Ḳodı Şīrvān ilin o pür-himmet90 91 

 Baṣdı Rum’a ḳadem zihī minnet 

 

41 Baḥr-i tevḥīde ol idi ġāvvāṣ92 

Ç, 86a Dürr-i nā-süfteler93 çıḳardı94 ḫāṣ 

 

42 Maʿrifet sāḥilinde çün sebbāḥ95 

 Mevhibinden ṣunardı her dem rāḥ 

 

 

 

                                                                                                                                    
82 İtdi ol maḫdūm: ider o maḫtūm, Ç. 
83 nisbet: şöhret, Ç. 
84 kim: ki, Ç. 
85 bulup o dem: o dem bu Kaʿb, Ç. 
86 Bu beyit Ç’de yok. 
87 ‚Onun yanında bilginler cahil kaldı.‛ 
88 Ç nüshasında bu beytin iki mısrası arasında başlık şeklinde ‚Şeyḫ ʿAbdu’l-mecīd-i Şirvānī 

r.ḥ.‛ yazmaktadır. 
89 aʿdād: hem-dād (?), Ç. 
90 pür-himmet: pīr-i himmet, MFK. 
91 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyḫ Şemse’d-dīn-i Sivasī ḳuddise sırruhū‛ 

yazmaktadır. 
92 ġavvāṣ: , Ç. 

93 Dürr-i nā-süfteler : , M. 
94 çıḳardı: getürdi, Ç. 
95 Bu beyit Ç’de yok. 
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43 Ẓāhir *ü+ bāṭın anda cemʿ idi96 97 

 Bu nedür belki cemʿe şemʿ98 idi 

 

44 Reh-nümā oldı niçe rindāna 

 Siyyemā Şems-i Dīn-i ʿirfāna  

 

45 Vāsıl itdi anı çün lāhūta99 

 Girü irşādı100 çekdi nāsūta 

M, 12a 

46 Ẓulmet-i Rūm*ı+101 ḳaldurup ol şāh102 

 Ẓāhir itdi fe-šemme vechullāh103 

 

47 Sırr-ı nābı ḳılup dür-i nā-yāb104  

 Ḳalb-i lübb-i leb-ā-leb ṣaḳlıdır ḳab  

 

48 Sayḳalıydı105 ḳulūb-ı jengāruñ 

 Şemsi idi cihān-ı pür-tābuñ 

  

49 Baş geçinen düşerdi ayaġına106 

 Faḳr etmegin*i+ banar yaġına107 

 

50 Uydı ol şāha Şeyḫ Sivasī 

 Ḳalmadı dilde ẕerrece pāsı 

 

51 Buldı andan żiyā-yı108 Ḥaḳ nūrın 

 Yaḳdı109 pervāneveş ḳamu varın 

                                                           
96 cemʿ idi: cümle-di, Ç. 
97 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyḫ ʿAbdu’l-mecīd-i Sivasī ḳuddise sır-

ruhū‛ yazmaktadır. 
98 şemʿ: cemʿ, M, MFK. 
99 Bu beyit Ç’de yok. 
100 irşādı: irşāda, MFK. 
101 Ẓulmet-i Rūm*ı+: Küllī ẓulmi, Ç. 
102 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyḫ ʿAbdu’l-aḥad Nūrī ḳuddise sırruhū‛ 

yazmaktadır. Bu başlığın –dolayısıyla muhtemelen diğer başlıkların da- müstensih tarafın-

dan yazıldığı açıktır. 
103 ‚Onun yüzü oradadır.‛ Bakara suresi 2/115’den kısmî iktibas. 
104 Bu beyit Ç’de yok. 
105 Sayḳalıydı: Sayḳalıdur, Ç. 
106 Bu beyit sadece Ç’de vardır. 
107 banar yaġına: Fiʿl biter bāġına, Ç. 
108 żiyā-yı: rıżā-yı: M, MFK. 
109 Yaḳdı: Yaʿnī, Ç. 
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52 Şems’e irdi110 ḳamer gibi o nūr 

 Oldı ʿālemde gün gibi meşhūr 

 

53 Müstevī111 oldı ẕāta çün āḫir112 

 Anda görindi bāṭın u ẓāhir 

 

54 Buldı buldurdı ʿaşḳı ʿuşşāḳa  

 Bildi bildürdi113 Ḥaḳḳ’ı āfāḳa 

 

55 Ḳuṭb-ı ʿālem idi bilā şübhe114 

 Evliyā nāẓırıydı ol veche 

 

56 Niçe nāḳıṣları idüp tekmīl 

 Aldı andan ṣafā-yı bū-yı ḳalīl 

Ç, 86b 

57 Yaʿnī ʿAbdu’l-aḥad ki Nūrī’dür115 

 Yüzi ḳara vü özi116 ḳurıdur 

MFK, 69b   

58 Luṭf olmasa aña ol ne idi 

 Ḥāli müşkil ü ḫālī-sīne idi  

M, 12b 

59 Şeb-i ġāfletde ḳalmadı117 ebed 

 Geldi uyardı itdi118 aña meded 

 

60 Sırrını eyleye muḳaddes Ḥaḳ 

 Nūrına ola ḫalḳ müstaġraḳ 

 

61 Ḳılmış-ıdı bu müẕnib-i nāsı  

 Dīdesi görmez ü dili kāsī 

 

 

                                                           
110 Şems’e irdi: Şems ḳamerdi, Ç. 
111 Müstevī: Sütūr, Ç. 
112 Ç nüshasında bu beyitten önce başlık şeklinde ‚Şeyḫü’l-bāḳī Maḫdūm-ı Sivasī ṭavelallāhu 

ʿömruhū‛ yazmaktadır. 
113 Bildi bildürdi: Buldı buldurdı, Ç. 
114 Bu beyit Ç’de yoktur. 
115 Nūrī’dür: Nūrī durur. MFK. 
116 vü özi: āvāzı, M, MFK. 
117 ḳalmadı: ḳalmışdı, Ç. 
118 itdi: -, Ç. 
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62 Çünki119 şems ü ḳamerle ṣoḥbet idüp 

 O żiyā-y-ıla nūra ḫiẕmet idüp 

 

63 İntisāb itdi120 anlara ṣūrı 

 İḳtibās itdi121 ẕerrece nūrı122  

 

64 Nūrı oldı ḫalāsa bāʿiš-i tām 

 Maḫlaṣ oldı aña bu Nūrī nām 

 

65 Yā İlāhī kemāl-i ẕātuñ içün 

 Ol ḳadīman olan ṣıfātuñ içün 

 

66 Sırların123 cümlenüñ muḳaddes ḳıl 

 Cānların ġarḳ-ı feyż-i124 aḳdes ḳıl 

 

67 Bize anlardan olan iḥsānuñ  

 Ecrini sen cemāl*i+ ḳıl anuñ 

 

68 Sırrımuz sırlarından itme cüdā 

 Cānımuz cānlarıyla bula liḳā  

 

69 Anlaruñ ḥürmetine125 ey Mevlā 

 Gün-be-gün ḳıl ṭarīḳati126 iḥyā 

 

70 Sene biñ ḳırḳ ṭoḳuz olınca127 hemān (1049) 

 Oldı ḥażret-ile otuz128 pīrān 

 

71 Ḥaḳḳ’a ḥamd u resūle ola selām 

 Āl ü129 aṣḥābı bula130 dāru’s-selām131 

                                                           
119 Çünki: Līk, Ç. 
120 İntisāb itdi: İntisāb itdi, Ç. 
121 itdi: -, MFK. 
122 ‚nūrı‛ kelimesinin şair ‚Nūrī‛ de anlaşılacak tarzda tevriyeli kullanmıştır. 
123 Sırların: Sırlarına, Ç. 
124 feyż-i: ḳuds-i, MFK. 
125 ḥürmetine: ḥürmeti-çün, Ç. 
126 ṭarīḳati: ṭarīḳatini, MFK. 
127 olınca: olıcaḳ, Ç. 
128 otuz: otuz bir, Ç. 
129 ü: -, Ç. 
130 bula: bula bu, MFK. 
131 Mısranın vezni kusurlu. 
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DİYANET YAZMA ESERLER 

KÜTÜPHANESİNDE SİVASÎLER’E AİT  

ESERLER VE YENİ BULGULAR 
Seyyed Mohammadtaghi Hosseini (Muhammed Hüseynî)  

 

Bu makalede Diyanet Yazma Eser Kütüphanesinde Sivas ve Sivasîler 

ile ilgili olan 100 eser tanıtılmıştır. Bu eser beş bölüme ayırılarak I. Sivasî 

Yazarlar, II. Sivas’ta telif edilen eserler, III. Sivasî müstensihler, IV. Si-

vas’ta istinsah edilen nüshalar, V. Sivasî nüsha sahibleri şeklinde sunul-

muştur.  

Sunulan eserlerin sayesinde, bilmediğimiz veya yanlış bildiğimiz bir 

çok konu açıklanacak ki bunlar her eserin tanıtımında veya dipnotunda 

beyan edilmiştir. Zikr edilen nüshaların sıralaması, köşeli parantez *+ ile 

belirtilmiş makalede gereken ircalar bu sayıya verilmiştir.tanıtılan nüsha-

lara gelince eserlerin 75 nüshası Sivasî müelliflere aittir *1+ ile *75+ arası, 5 

eser de Sivas’ta telif edilmiştir *76+ ile *80+ arası, iki nüsha da Sivasî müs-

tensihler tarafından istinsah edilmiş *81+ ve *82+, 15 nüsha da Sivas’ta is-

tinsah edilmiştir *83+ ile *97+ arası, üç nüsha da Sivasîlerin mülkiyetinde 

olanlardır *98+ ile *100+ arası. Bu bölümler bu şekilde özetlenebilinir: 

 

I. Sivasî Müelliflere ait eserlerde, 11 müellifin 22 eser ve 75 nüsha ge-

tirilmiştir:  

İbnü’l-Hümâm'den (ö. 861/1457) Fethu’l-kadîr li’l-‘âcizi’l-fakîr (1 nüs-

ha); Şehâbeddin Sivâsî’den (ö. 803/1400?) dört eseri: ‘Uyûnü’t-tefâsîr li’l-

fuzalâ’i’s-semâsîr (7 nüsha), Şerh 'ale’l-Ferâ'izi’s-Sirâcîyye (12 nüsha), Muhta-

seri Şerh 'ale’l-Ferâ'izi’s-Sirâcîyye (7 nüsha), Risâletü’n-necât min şerri’s-sıfât 

(2 nüsha); es-Seyyid Hasan Tokâdî es-Sivâsî’den (ö. 840/1436) el-‘İnâye fî 

şerhi’l-Vikāye (1 nüsha); Şemseddîn Sivâsî'den (ö. 1006/1597)  Hallü 

me’âkıdi’l-kavâ’id (5 nüsha), Menâzilü’l-ârifîn (1 nüsha), Emr-i İlâhî ve Hüc-

cet-i İlâhî (2 nüsha); Muharrem Sivâsî'den (ö. 1010 /1601'de hayatta) Hediy-

yetü’s-su‘lûk fî şerhi Tuhfeti’l-mülûk (6 nüsha), Hâşiyete 'ala'l-Fevâ'idü’z-

                                                           
 El Yazmaları Araştırmacısı / İran 
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Ziyâ'iyye fî şerhi'l-Kâfiye (1 nüsha); Abdülmecid-i Sivâsî'den (ö. 1049/1639) 

Dürer-i Akāid (1 nüsh); İsmâîl Sîvâsî'den (ö. 1047/1637) Ferâ'idü fî şerhi 

Mülteka’l-ebhur (3 nüsha), Hâşiyetü’l-hâşiye ‘alâ şerhi’l-muhtasari’l-Müntehâ 

(1 nüsha), Şerhu risâletü’l-Kebâir ve’s-Sağâir (1 nüsha), Haşiye ‘alâ kavli’l-

Beyzâvî fî tefsiri ‚Ve huve’l-gafûr‛ (1 nüsha); Yûsuf es-Sivasi'den Hâşiye 

‘ale’l-kelâmi İsâmüddin fî ‘ulûmi’d-din; Tefsirî Mehmed Efendî'den (ö. 

1111/1699) Tercüme-i Tibyan, Haşiye ala Haşiyeti Mir Ebi'l-Feth ala Şerĥu’l-

'Adudiyye fî'-âdâbü’l-bahs (2 nüsha); Mustafa b. Ebî Bekr Sivâsî'den 

(ö.1140/1727?) Mefâtîhü’d-dürriyye-i fî isbâti’l-kavânîni’d-derriyye (13 nüsha), 

Şehirlîzâde İbrahim Sivasî'den (ö. 12./18.yy) Hâşiye 'âlâ Şerhi risâle fî 'ilmi 

âdâbi’l-bahŝ ve’l-münâzara (4 nüsha), Fevaidü'l-Fazliyye fî şerhi risâle fî âdâbi’l-

bahŝ ve’l-münâzara (1 nüsha) bulunmaktadır. 

 

II. Sivas’ta telif edilen eserlerde üç eser getirilmiştir:  

Necmüddîn-i Dâye’nin (ö. 654/1256) Alâeddin Keykubâd için 

620/1223’te Sivas’ta telif ettiği Mirsâdü’l-‘ibâd mine’l-mebde’ ile’l-me’âd; 

Yûsuf b. Ebî Saîd es-Sicistânî’nin (ö. 666/1268) Sivas’ın Şerefiyye Medrese-

sinde 14 Zilhicce 638 (26 Haziran 1241) tarihinde telif ettiği Münyetü’l-

müftî; Ahmed b. Ömer el-İzmiri’nin (ö. 1106/1695'te hayatta) hocası Tefsiri 

Mehmed Efendî’nın yanındayken Sivas’ta 1 Ramazan 1106 (15 Nisan 

1695) tarihinde kaleme aldığı Memeddü'l-'âbirin limâ fîhi min İmdâdi's-

sâlikîn. 

 

III. Sivasî müstensihler bölümünde de iki nüsha zikr edilmiştir:  

es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Hüseyin b. Mûsâ es-Sîvâsî tarafından 

Ankara’nın Kızıl bey Medresesinde Receb 1113 (Aralık 1701) tarihinde is-

tinsah ettiği Sa‘düddîn Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) Muhtasarü’l-Mutavvel’i, 

ve Sivâsîzâde Abdülmecîd b. Emin’nin 21 Rebiulahir 1116 (23 Ağustos 

1704) tarihinde istinsah ettiği Çatalcalî Ali Efendî’nin (ö. 1103/1692) 

Fetâvâ’sı;  

 

IV. Sivas’ta istinsah edilen nüshalar kısmında da 12 nüsha tanıtılmış-

tır: 

Divriği’de Cemal b. Süleyman et-Terâzî tarafından 21 Cemadiyulev-

vel 748 (29 Ağustos 1347) senesinde istinsah edilen Ebü’l-Berekât Ne-

sefî’nin (ö. 710/1310) el-Kâfî fî Şerhi’l-Vâfî’si; Sivas’ta Receb 996 (Mayıs-

Haziran 1588) tarihindeistinsah edilen Ahmed b. el-Hâc Alî et-Tokâdî’nin 

Şifâü’ş-Şâfiyye’si; Sivas’ın Şifâîyye Medresesinde Mustafa b. Ahmed tara-
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fından 1090 (1679) tarihinde istinsah edilen İbnü’l-Hâcib’in (ö.646/ 1249) 

eş-Şâfiye’si; Sivas’ta Ebu-l Kâsım b. Receb Fakih tarafından 20-30 Rebiu-

levvel 1094 (19-29 Mart 1683) tarihleri arasında istinsah edilen Mirzâ Cân 

Habîbullah’ın (ö. 994/1586?) Hâşiye 'ala şerhu İsbâti'l-vâcib’i, Kadızâde el-

Karahrûdî el-Hemedâni’nin (ö. 1073/1662) Hâşiye ‘alâ İsbâti’l-vâcib’i, ve 

Molla Hanefî et-Tebrîzî’nin (ö. 942 / 1535) Şerhu İsbâti’l-vâcib’i; Sivas’ın 

Şifâîyye Medresesinde Osman b. Mustafa b. Abdurrahim et-Turhâlî tara-

fından Ramazan 1110 (Mart-Nisan 1699) tarihinde istinsah edilen Molla 

Hüsrev’in (ö. 885/1480) Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm’ı; Sivas’ın 

Şifâîyye Medresesinde Abdurrahman Muhammed tarafından Receb 1113 

(Aralık 1701) tarihinde istinsah edilen Muslihuddîn Lârî’nin (ö. 979/1572) 

Hâşiye 'alâ Şerhi Hidâyeti’l-hikme’si; Sivas’ın Şifâîyye Medresesinde 1134 

(1721) senesinde istinsah edilen Kul Ahmed’in (ö. 950/1543 civarı) Hâşiye 

'ala'l-Fevâ'idü’l-Fenâriyye’si; Sivas’ın Şifâîyye Medresesinde Müstensih: 

Hasan b. Muhammed tarafından istinsah edilen Muhyiddin et-Tâlişî’nin 

(ö. 887/1482) Hâşiye 'alâ şerhi Îsâgūcî’si; Sivas’ta Abdullâh b. Hasan b. 

Ömer tarafından 1258 (1842-43) tarihinde istinsah edilen İbrâhîm b. Ah-

med b. İbrâhîm’in (ö. 1173/1759’dan sonra) Miftâh-ı Behişt’i; Sivas’ın Tefsi-

ri Medresesinde Ahmed tarafından 16 Ramazan 1102 (13 Haziran 1691) 

tarihinde istinsah edilen Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Haşiye 'alâ 

Şerhi Muhtasari’l-müntehâ’sı, ve Adudüddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ’sı; Sivas’ın Kaya Ahmed Medresesinde istinsah edi-

len Halef el-Ahmedî’nin (ö. 909/1503’te hayatta) Hâşiyetü İbn Halef ‘alâ şer-

hi’s-Semerkandî ‘ala’r-Risâleti’l-Vaz’iyye’si; Sivas’ın Divriği şehrinde Mu-

hammed Rüşdî tarafından 1 Zilhicce 1245 (24 Mayıs 1830) tarihinde istin-

sah Kur'ân-i Kerim. 

 

V. Sivasî nüsha sahibleri kısmında da dört nüsha tanıtılmıştır: 

Seyfeddîn Ebü’n-Nûr eş-Şeyh Abdurrahman Refî’ İbn eş-Şeyh Mu-

hammed en-Nazmî el-Halvetî es-Sivâsî eş-Şemsî’nin Cemâziyelevvel 1129 

(Nisan-Mayıs 1717) tarihili temellük kaydı; Hasan Hüseyin; Koyulhisarı 

es-Seyyid İbrâhîm Efendî ve Sivasîzâde Yusuf Salaheddin 

 

I. SİVASÎ YAZARLAR 

[1]: Fethu’l-kadîr li’l-‘âcizi’l-fakîr فتح القدیر للعاجز الفقیر 

İbnü’l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdil-

hamîd es-Sivâsî el-İskenderî (790/1388 – 861/1457) 



 150        Muhammed Hüseynî 

كمال الـديـن محمد بـن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي االسكندری ،ابن الهمام  

Burhâneddin el-Mergînânî’nin (ö. 593/1197) el-Hidâye adlı eserin şer-

hidir1.  

 

Demirbaş numarası: 003306-V2 

Talik; 36a-108 varak; 21 satır; konu başlıkları, bablar ve keşideler 

kırmızı mürekkeple nohudi ve filigranlı kâğıtta yazılmış. Nüshanın şira-

zesi dağılmış, bazı formaların dikişleri gevşemiş, bazı varaklarının kitap 

kurtlarınca tahrip edilmiş, su almış, nemden dolayı lekeler oluşmuştur, 

ayrıca nüshanın başı ve sonu da eksiktir.  

başlangıç: ...  الشراح تخصيص ذلك بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كما ترى فكان تقصيرا

  ...وقال صاحب العناية في شرح هذا المقام  .التقرير بوجه يعم الصورتين معا كما ذكرناه في شرحنا منهم لتحمله 

bitiş:   ...  توکیل ال تملیک وقد صرح به المص فی باب تفویض الطالق...  

 

[2]: ‘Uyûnü’t-tefâsîr li’l-fuzalâ’i’s-semâsîrعیون التفاسیر للفضالء السماسیر 

Şehâbeddin Sivâsî, Şehâbeddin Ebû Hâmid Ahmed b. Mahmûd b. 

Ali b. Ebî Tâlib es-Sivâsî (ö. 803/1400?) 

شهاب الدین ابو حامد احمد بن محمود بن علی بن ابی طالب السیواسی ،شهاب الدین سیواسی  

Tefsîru’ş-Şeyh olarak da bilinen eserin işârî yorum içermemesi müellifin 

eseri tasavvufa yönelmeden önce yazdığını düşündürmektedir. Tefsirde is-

tifade edilen kaynaklar arasında Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı, Begavî’nin 

Me’âlimü’t-tenzîl’i ve Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Tefsîr’inin özel bir yeri 

vardır. Dirâyet tefsiri özelliği ağır basan eserin rivayet yönünün yetersiz ol-

duğu, hatta bu konuda zaaflar içerdiği görülmektedir. Müellifin vefat tarihi 

için 780 (1378), 803 (1400), 860 (1456) ve 880 (1475) yılları zikredilmektedir. 

Müellifin bazı eserlerinin istinsah tarihini göze alınarak, özellikle bu maka-

lede de *9+ sırasında zikr edilecek Diyanet Yazma Eserler Kütüphanesinde 

nr. 5330 ile kayıtlı olan Şerh 'ale’l-Ferâ'izi’s-Sirâcîyye eserin istinsah tarihi, 

DİA’da müellif için seçilen vefat tarihin hata olduğu anlaşılacaktır3.  

 

 

                                                           
1 DİA, cilt: 21, sayfa: 87-90. 
2 Bu nüsha bir mecmua resail olarak üç risaleden oluşmuştur, nüshanın diğer risaleleri bu ter-

tib iledir: I+1a-18b varaklarında Zeynüddîn Mer‘î b. Yûsuf b. Ebî Bekr b. Ahmed b. Ebî Bekr 

el-Kermî’in (ö. 1033/1624) 21 Cemâziyelâhir 1031/3 Mayıs 1622 tarihinde istinsah edilen Fet-

hü’l-mennân bi-Tefsîri âyeti’l-imtinân eseri, ve 19a-29b varaklarında Tefsîru âyeti ‚Elhamdü lil-

lahi’llezi haleka’s-semâvât‛ bulunmaktadır.  
3 DIA, cilt: 38, sayfa: 418-420 
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Demirbaş numarası: 003003 

Eser fatiha süresinden başlayarak İsra suresinin sonuna kadardır. 

İstinsah Tarihi: 832/1428-29; Nesih; 285 varak; 27 satır; nüshada ayet-

ler ve bazı kelimeler kırmızı mürekkeple filigransız ve nohudi renk kâğıt-

ta yazılmıştır; nüshanın 1a varağında es-Seyyid İsmail b. Abdurra’ûf’un 

vakıf kaydı bulunmaktadır; nüshanın şirazesi kopmuş, bazı varakların 

dikişleri kesilmiş, su almış ve kitap kurtları tarafından tahribata maruz 

kalmıştır, miklebi ve sertabı kopmuştur. Deffeleri koyu kahverengi döv-

me şemseli bordürlü mukavva bir cilt. 

başlangıç:  اما بعد فان  ...الحمد لله الذي أنزل القرآن كالما قيما ال يحوم حوله عوج  .بسم الله

کتاب المجید هو منبع االصول الدينية ومجمع االحکام الشرعية وهو مختص بوصف الفصاحة والبالغة من 

یر تفسیرا مختصرا قریبا من التناول بعیدا من ان انتخب من تلک التفاس ...بین سائر الکتب السماوية 

مقدمة یذکر فیها اشیاء يحتاج المفسر الیها  ... عيون التفاسير للفضالء السماسيروسیته  ...التفاصل 

. ...من معرفة االنزال والتنزیل   

bitiş:  فقال عم اقراء آخر بني اسرائیل قل ادعوا الله حتی ختم قل توکلت علی الحی الذي ال

وت ثلث مراة وهذه االية تسمي اية العزة وکان النبي عم یعلمها الصغیر اذا فصح من بنی عبد المطلب یم

 .وصلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین والحمد لله رب العالمین

 

[3]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 000844  

Müstensih: Hamza b. Muhammed; İstinsah tarihi: 15 Rebiulahir 855 

(17 Mayıs 1451); Talik, II+252 varak, 27 satır; nüshada ayet-i kerimeler ve 

şerh edilen ayet-i kerimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır; Kâğıdı nohudi renkte; nüshanın 1a varağında es-Seyyid Mu-

hammed adına temellük kaydı ve 1231(1798) tarihli mührü, Muhammed 

İsmail ve Hasan b. Ahmed b. Meravî’nin temellük kaydı ve mühür, 1b va-

rağında Vedud Dede vakfına ait temellük kaydı ve Muhammed Şevket’in 

mühür bulunmaktadır. Nüshanın şirazesi gevşemiş, bazı varakları yapış-

tırmak suretiyle tamir görmüş, su aldığından varakların çoğu lekelenmiş, 

ve çoğu yerde metne zarar vermiş, kitap kurtlarının tahribatına maruz 

kalmıştır; Deffeleri ve mıklebi ebru desenli ve sırtı kahverengi deri kaplı 

mukavva bir cilt. (Resim: 1) 

Başlangıç ve bitiş: *2+ nüshasındaki gibi, 
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Resim: 1 

 

[4]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 000823  

Bu nüsha eserin ikinci cildi olup Kehf suresinden sona kadardır.  

Müstensih: Veli b. Ahmed b. Osman b. Hamza; İstinsah tarihi: 29 

Ramazan 857 (3 Ekim 1453); Nestalik; I+243 varak; 25 satır; konu başlıkları 

ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; 

Nohudi renkte filigransız kâğıt; nüshanın şirazesi gevşemiş, bazı varakları 

su aldığından çoğu lekelenmiş, mürekkep dağılması metne zarar vermiş-

tir. Deffeleri ve sırtı siyah renkte suni deri ile kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç:  قوله الحمد لله تلقين من الله لعباده كيف  .سورة الكهف مائة وعشرون آية .بسم الله

لمحامد لله يحمدونه على اعظم نعمه الذي هو سبب نجاتهم من العذاب وفوزهم بالثواب يوم القيمة اي جميع ا

الذي انزل القران بجبرائیل علی عبده محمد الکتاب اي القران وانما خص الرسول علیه السالم بالذکر 

 لبيان ان انزال القران
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bitiş:  قال عثمان بن واقد قد سألت من محمد بن المنكدر عن المعوذتين أنهما من كتاب الله تعالى

عنة الله والمالئکة والناس اجمعينقال من لم يزعم أنهما من كتاب الله فعليه ل . 

 

[5]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 000854  

Müstensih: Hacî İbrahim b. Mustafa b. İdris el-Belyâi4; İstinsah tarihi: 

15 Safer 864/11 Aralık 1459+; Nestalik; I+195 varak; 25 satır; Tezhip özellik-

leri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış, şerh edilecek 

metnin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiştir; Kâğıt: Nohudi 

renkte filigransız kâğıt; Kondisyon: Eserin varakları su almış ve sayfalar-

da lekeler oluşmuş, yazılar sudan zarar görmüş, bazı varakları kitap kurt-

larının tahribatına maruz kalmış, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, ba-

zı varaklar kâğıt yapıştırmak suretiyle tamir edilmiş, bazı varakların di-

kişleri gevşemiştir; Bu nüsha eserin ikinci cildi olup Kehf suresinden sona 

kadardır. Eserin 32-33 varakları arasında şukka vardır; Cilt Özelliği: Def-

feleri ebru desenli kağıt kaplı, kenarları ve sırtı kahverengi deri kaplı mu-

kavva bir cilt. (Resim: 2) 

Başlangıç ve bitiş: *3+ nüshasındaki gibi 

   Resim: 2 

 

[6]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003073  

Nesih, 150 varak, 27 satırlı; nüshada şerh edilen ayet-i kerimelerin 

üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeble, Nohudi renkte filigransız kâğıt; 

                                                           
4 Nüshanın istinsahı açısından konuya vakıf bir zat tarafından istinsah edildiği açıkça anla-

şılmaktadır. Müstensih hakkında sadece bir kaynaktan bilgi edinebilindi. Zeynüddîn Ab-

dülbâsıt b. Halîl b. Şâhin el-Malatî (ö. 920/1514) tarafından Neylü’l-emel fî zeyli’d-Düvel adıyla 

Zehebî’nin Düvelü’l-İslâm adlı eserine ve 744-896 (1343-1491) yılları arasında meydana gelen 

olayları ihtiva eden yazdığı zeyildir. Bu kaynağa göre İbrahim er-Rûmî el-Hanefî adıyla da 

meşhur olan bu müstensih Emîrü’l-kebîr Sargatmış en-Nâsırî tarafından Kahire’de yaptırı-

lan Sargatmışiyye Medresesi’nin müderrislerinden olup, fıkıh dersleri vermiştir. Bu konuda 

da bir çok kitab istinah etmiş ve okutturmuştur, özellikle de Türk’lere Samerkandî’nin el-

Mukaddime’sini çok okutmuştur. İbrahim er-Rûmî 70 yaşlarındayken 875 (1470) tarihinde 

vefat etmiştir. (el-Malatî, c. 6, s. 442) 
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nüshada şirazesi dağılmış, varakları ciltten ayrılmış, bazı varakları tamir 

görmüş, sırtı parçalanmış, su aldığından varakların çoğu lekelenmiş ve ki-

tap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır. Nüsha eserin I. Cildi olup 

baştan 1 varak ve sondan da eksiktir. Fatiha suresinden, Hac suresi 

11.ayete kadardır.  

başlangıç: ... ا ظهرو وقال بعضهم ان الله افهم كالمه انزل علی فالن بسرور ونزل بغالن غم اذ

جبرئیل فی السماء وهو متعال عن المكان فتمثل فیه ثم جاء جبرائل من السماء الی االرض و علم النبی 

 .....صل الله علیه السالم قراعت ذکره

bitiş: ای علی وجه الرئیاء او علی شکل ح ٍۚ ف 
ْ
ر
َ
َه َعلّٰى ح

ّٰ
ُد الّل
ُ
ب
ْ
ع
َ
ْن ي
َ
اِس م َّ
ِمَن الن

َ
ال من ضمیر و

یعبد ای متزلزاًل قیل نزل فی انامن من بنی اسد  اصابتهم شّدة فاحتلمو العیال و قد مواعلی رسول الله 

علیه السالم و اسلمو امن غیرا عتقاد صحر مله مسک م فاغلو االسعار بلمدینته فرحعوا اال کفرهم االول 

مة اطماان به ای سكن الیه و قال نعم فان اصبه خیر اي صحة و سالمة فی نفسه و ماله اوسعة و غنی

 ..الدین دین

[7]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 006326 

Nestalik; 58 varak; 31 satır; nüshada bazı kelimelerin üzerindeki ke-

şideler kırmızı mürekkeple çekilmiştir; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 

nüshanın 1a varağında Abdullah Efendî’nin vakıf kaydı ve iki adet Ali 

Osman adına mühürler bulunmaktadır; nüshanın cildi düşmüş, şirazesi 

kopmuş, bazı varakların dikişleri kesilmiş, su almış ve yazıya zarar ver-

miş. Eser Fatiha suresiyle başlamış Nisa suresinin 119. Ayetinde sona er-

miştir. nüshanın sonu eksiktir.  

başlangıç: *2+ nüshasındaki gibi, 

bitiş:  الشيطان بالغقر حتى التنغقوا فى خير واليصلوا رحما و يمنيهم اى تحوفهم اى تخبرهم بالباطل

 . بان ال شولب لهم في عمل الخير وما بعدهم

[8]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002658-III  

Eser Kehf, Meryem, Nûr, Furkan, Şu’arâ, Kasas, Ankebût, Rûm, Ah-

zab, Sebe ve Lokman sürelerinin tefsiridir.  

Nestalik; 39b-213b varak; değişken satır; Sûre isimleri, sûre sayıları-

nın harfle yazılmış şekli ve surelerin inmiş olduğu yerler kırmızı ile ya-

zılmış, ayet-i kerimelerin üzerine kırmızı ve siyah ile keşide çekilmiştir; 

Nohudi renkte filigranlı kâğıt; nüshanın şirazesi dağılmış, bazı varakları 

su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, bazı formalar birbirinden ve cilt-

ten ayrılmış.  
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başlangıç: *3+ nüshasındaki gibi, 

bitiş:  فاذا لم یکن له طریق الی معرفتهما کان من معرفة ما عداهما ابعد ان الله علیم بحقیقة

. ...کل امر خبیر بحاله فهو المختص بعلم هذه االشیا ال غیر   

 

[9]: Şerh 'ale’l-Ferâ'izi’s-Sirâcîyye   شرح الفرائض السراجیة 

Şehâbeddin es-Sivâsî, bk. [2] 

Demirbaş numarası: 005330 

Sirâceddin Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’ye ait eserin 

şerhidir5.  

Müstensih: Mahmûd b. ‘Akkâşe b. Alî b. Hamid6; İstinsah tarihi: 

782/1380; Nesih; I+1a-82 varak; 17 satır; nüshada bazı kelimeler, konu baş-

lıkları ve fasıllar kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte filigran-

sız kâğıt; şirazesi dağılmış ve varaklarının büyük çoğunluğunda kurt ye-

nikleri mevcuttur. Deffeleri şemseli, mıklebi ve sırtı kahverengi deri kaplı 

mukavva bir cilt. (Resim: 3) 

başlangıç: الحمد لله الذي ابرز بالفرائض بهجة رياض الشرع واظهر بها قوانين االصل  .هبسم الل

وكان مما صنف فيه كتاب  ...هو علم الفرائض  ...اما بعد فلما كان خير ما يصرف االنسان اليه  ...والفرع 

فيه ابحاثا  وقد كنت سامعا من افواه العلماء والسن الفضالء ...سراج االئمة تاج االمة  ...الشيخ االمام 

فوجه عنان االلتماس الي جمع من الطلبة المترددين علي ان اجمع لهم تلك الفوائد كما سمعتها عنهم  ...شريعة 

 ... بالفاظهم الفرائد فجمعتها جمعا يتضح به الكتاب غاية الوضوح

bitiş: بنته منهما ال یرث من صاحبه وال صاحبه منه فاجتمع منه الم کل منهما عشرون دینارا ول

ستون ولمواله عشرة دنانير وهذا انما تجري اذا لم يعلم موت احدهما اوال واما اذا اعلم ولكن جهل عينه 

 .اعطي كل واحد اليقين ويوقف المشكوك فيه حتي يتيقن اذا تصطلحوا

 Resim: 3 

 

 

                                                           
5 DIA, cilt: 38, sayfa: 418-420; Ziriklî, 1/254; İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c.1, s.118; Hâcî Halîfe, 

1250. 
6 Müstensih, Fahreddin el-Hârizmî (ö. 794/1391?)’nin talebelerindendir. Bu nüsha eserin en 

eski nüshası veya eski nüshalarından sayılmaktadır. 
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[10]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 001041  

Müstensih: İbrahim Fakih b. Tarbek b. Mahmud Beg es-Sınâbi el-

Hanefî; İstinsah tarihi: Rebiulahir 808 / Eylül 1405; Talik; II+68 varak; 17 

satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 1a varağında Muhammed Şevket’in 

mührü bulunmaktadır; nüshanın şirazesi dağılmış, varakları su almış, le-

keler oluşmuş, bazı varaklarında kağıt yapıştırılarak tamir görmüştür; Ib-

IIb varağında fihrist vardır; Deffeleri, mıklebi ve sırtı kahverengi deri kap-

lı mukavva bir cilt.  

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. (Resim: 4). 

   Resim: 4 

 

[11]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002634-III7  

Müstensih: İlyâs b. Süleymân; Talik; 64a-116b varak; değişken satır; 

nüshada konu başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış, şerh edilecek met-

nin üzerine siyah mürekkeple keşide çekilmiştir; Nohudi renkte filigran-

sız kâğıt; nüshanın şirazesi dağılmış, bazı formaların dikişleri gevşemiş, 

bazı varakları su almış neminde etkisiyle lekeler oluşmuş, bazı varakla-

rında mürekkep dağılmıştır; Deffelerinin sathı ebru kağıt kaplı ve sırtı 

kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

                                                           
7 bu nüsha, üç risaleden oluşan bir mecmua risale olup birnci risalesi 1a-48a varaklar arasında 

Bedî’üddîn Alî’nin el-Ferâ’izü’s-Sirâcîyye’ye Şerhu’l-ferâiz fî halli’d-dekâ’ik ve'l-gavâmiz adıyla 

yazdığı şerh bulunmaktadır, bu risale 11-20 Râbîülâhir 903 *7-16 Aralık 1497+ tarihinde Mu-

hamed b. Hüseyin b. Alî tarafından istinsah edilmiştir, (Müellif için, bk. İsmail Paşa Bağdâdî 

(1945), s. 140-281) nüshanın ikinci eseri de 49a-63b varaklarında Ebû Tâhir Sirâcüddîn Mu-

hammed b. Muhammed b. Abdirreşîd es-Secâvendî el-Hanefî’nin meşhur eseri el-Ferâ’izü’s-

Sirâcîyye yer almaktadır.  
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[12]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005132-III 

İstinsah tarihi: 985/1577; Talik; 12a-69b varak; 19 satır; konu başlıkla-

rı, bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; 

Nohudi renkte filigranlı kâğıt; bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle 

tamir görmüştür. Varakların çoğunda lekeler vardır.  

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

 

[13]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002964-II8 

Müstensih: Hâcî Mustafa b. el-Hâcî Ahmed; İstinsah yeri: Antep; İs-

tinsah tarihi: Cemaziyülahır 1059 /Haziran 1649; Talik; 28a-107b varak; 17 

satır; konu başlıkları, fasıllar, bablar ve bazı kelimeler kırmızı mürekkeple 

yazılmış, bazı varaklarda metnin etrafı kırmızı cedvelle çerçevelenmiştir; 

Nohudi renkte filigranlı kâğıt; varakları su almış ve nemden dolayı leke-

ler oluşmuştur;  

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

 

[14]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003194-IV9 

 İstinsah tarihi: 11-20 Şaban 1304 /5-14 Mayıs 1887; Talik; 18b-88b va-

rak; 21 satır; Krem renkte filigranlı kâğıt; 19a varağında Mustafa isminde 

bir mühür vardır; şirazesi dağılmış, bazı varaklarının dikişleri kopmuş, 

eserin varakları suya maruz kaldığından sayfalarında lekeler oluşmuştur; 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

 

[15]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004381  

Nestalik; 43 varak; 19 satır; 1a varağında Konyalı Mehmed Efendî 

adına 1319 (1901) yılına ait bir vakıf kaydı vardır; Krem renkte filigransız 

kâğıt; konu başlıkları ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı 

                                                           
8 Bu nüshada iki risale bulunmaktadır, ilk risalesi 1b-26a varaklarında olup Ebü’l-Leys es-

Semerkandî’nin (ö. 373/983) Mukaddime fi’s-salât eseridir. 
9 Bu nüsha bir mecmua resail olup 4 risaleden oluşmaktadır, nüshanın 1. Risalesi 1a-11a va-

rakları arasında yer almış Şehâbeddin Sivâsî ‘nin (ö. 803/1400?) eserine Abdulhalîm b. Ab-

dullâh el-Müskirî el-Hanefî (ö. 900/1495’de hayatta) tarafından yazılan Şerhu ferâizi 

Şihâbüddîn yer almaktadır; 2. 11b-15a varaklarında Cevherî Efendî’nin Cevherü’l-Ferâiz; 3. 

15b-17a varaklarında Risâle fi’l-ferâ’iz fî hamseti ebvâb bulunmaktadır. 
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mürekkeple yazılmıştır. Eserde metnin etrafı kırmızı mürekkeple cetvel-

lenmiştir; şirazesi dağılmış, bazı varakları ciltten ayrılmış, bazı varakları 

kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüştür. Eser su aldığından varakla-

rın çoğunda lekeler vardır. Eserde mürekkep dağılması çoğu yerde metne 

zarar vermiştir. Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır; Deffe-

leri ebru desenli ve sırtı kahverengi renkte deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi, 

 

[16]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003481-II10 

Nesih; 50a-106b varak; 17 satır; Eserde ‚kavluhû‛ ve ‚fasıl‛ kelimele-

ri ve bazı rumuzlar kırmızı ile yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 

50b varağında okunamayan bir adet mühür vardır; bazı varakları su almış 

ve sayfalarda lekeler oluşmuş, bazı formalar birbirinden ayrılmış, bazı va-

rakların dikişleri gevşemiştir; Deffeleri ve sırtı kahverengi deri kaplı mu-

kavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

 

[17]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002199-I11 

Nesih; 1a-65b varak; 21 satır; konu başlıkları, bab, fasıllar, ‚kâle, kav-

luhû‛ kelimeleri, rumuzlar kırmızı ile yazılmış olup bazı varaklarda cüm-

le başlarında ki kelimelerin üzerine kırmızı ile keşide çekilmiştir; Krem 

renkte filigranlı kâğıt; 1a varağında es-Seyyid Mahmûd adına bir mühür 

vardır; nüshanın şirazesi dağılmış, varaklar ve formalar birbirinden ve 

ciltten ayrılmış, bazı varakları su aldığından varakların çoğunda lekeler 

oluşmuştur; Deffeleri lacivert suni deri, sırtı kahverenginde deri kapı mu-

kavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

 

 

[18]: Eserin Diğer nüshası: 

                                                           
10 Bu nüsha mecmua resail olup 3 risaleden mütişekkildir, 1. Risalesi Ia-49b varaklarında 

Ebû Tâhir Sirâcüddîn es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200'de hayatta) Cemaziyülahır 863 tarihinde 

istinsah edilen el-Ferâ'izzü’s-Sirâcîyye’si, ve 3. Risale de 107a-108b varaklarında Istılâhâtü’s-

sûfiyye adlı eser yer almaktadır. 
11 bu nüsha bir mecmua risale olup 3 risaleden oluşmatadır, nüshanın 2. Ve 3. Risaleleri bu şe-

kildedir: 66a-b varaklarında Sûret-i iskât salât mine’l-meyyit ve 66b-68b varaklarında Şurût-ı 

iskât-ı salât. 
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 Demirbaş numarası: 003450-I12 

Nesih; 1a-37b varak; 23 satır; Krem renkte filigranlı kâğıt; varak ke-

narlarında su lekelerinden dolayı kararmalar vardır. Deffeleri ebru desen-

li ve sırtı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi, 

 

[19]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003813-I13 

Nestalik; 1a-54b varak; 19 satır; konu başlıkları ve bazı kelimelerin 

üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metnin etrafı kırmızı 

mürekkeple cetvellenmiştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Eserin şirazesi 

dağılmış, bazı varakları ciltten ayrılmış, bazı varakları kağıt yapıştırmak 

suretiyle tamir görmüştür. Eser su aldığından varakların çoğunda lekeler 

vardır. Eserde mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar vermiştir. 

Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır; Deffeleri kağıt ve sırtı 

bez kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [8]. Nüshasındaki gibi. 

 

[20]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 006092-I 

Nesih; 1a-44b varak; 15 satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 1a va-

rağında Şabanzâde adına temellük kaydı ve mühür bulunmaktadır; şira-

zesi dağılmış, formaları birbirinden ve ciltten ayrılmış, varakları kopmuş-

tur. Deffeleri kullanılmaktan tahrip olmuş ve sırtı dağılmıştır. Sudan kay-

naklanan sararmalar oluşmuş ve yazıya zarar vermiştir. Bazı varaklar 

                                                           
12 Bu nüsha bir mecmua resail olup 14 risaleden oluşmaktadır, risaleler bu minval üzeredir: 

45b-72a varaklarında Ebü’l-Alâ Şemsüddîn Mahmûd b. Ebî Bekr b. Mahmûd el-Buhârî el-

Kelâbâzî’nin (ö. 700/1300) 1 Receb 1033 [19 Nisan 1624] tarihinde istinsah edilen Telkīhu’l-

efhâm fî şerhi mesâ’ili zevi’l-erhâm, 72b-76a varaklarında el-Ferâiz, 76a-78b varaklarında 

Mecmûatü’l-fevâid fî’l-ferâiz, 79a-82b varaklarında el-Msâil fî’l-hisâbi’l-Ferâiz, 82b-103b varakla-

rında el-Msâil fî’l-Ferâiz, 107b-176b varaklarında Cemâlîzâde Fudayl b. Ali Ahmed b. Mu-

hammed’in (ö.991/1583) Savnü’l-fârıd fi’l-usûl ilâ medâriki ‘Avni’r-râ’id, 178b-194a varakların-

da tarihinde 823 (1420-21) istinsah edilen Risâle fî’l-ferâiz, 195b-197b varaklarında Ebü’l-

Fezâil Radıyyüddîn es-Sâgānî’nin (ö.650/1252) Risâle fî'l-ehâdisi'l-mevzû'a, 203b-216b varak-

larında Risâle fî’l-ferâiz, 203b-216b varaklarında Arâzî meseleleri, 226b-227a varaklarında Ab-

dülganîzâde Nâdirî’nin (ö. 1036/1572-1627)Velâ meselesi, 227b-230a varaklarında Molla Hüs-

rev’in (ö. 885/1480) Risâle fi’l-velâ’sı yer almaktadır. 
13 Bu nüsha üç risaleden müteşekkil olup diğer risaleleri bu şekildedir: 55a- 89b varaklarında  

Bedi'uddin Alî’nin Şerhü'lel-Ferâ'iz fî hallı'd-dekâîk ve'l-gavâmîz, ve 90a-109b varaklarında 

Sirâcüddîn es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200'de hayatta) Mustafa b. Osman tarafından evahiri 

Muharrem 907 (19-29 Eylül 1562) tarihinde istinsah edilen Ferâ'izzü’s-Sirâcîyye’si bulunmak-

tadır. 
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kâğıt yapıştırılarak tamir görmüştür. Eserde kurt yenikleri vardır; Deffe-

leri ve mıklebi nohudi renkte kağıt, sırtı kahverengi deri kaplı mukavva 

bir cilt; Nüshanın sonu eksiktir.  

Başlangıç: [8]. Nüshasındaki gibi. 

bitiş:  ولم یذکر المصنف ههنا اعتبا ولد العصبة النه لم یتصور في قرابة االم فصورة الترجيح لقوة

  القرابة في االب هكذا الصورة

 

[21]: Muhtaseri Şerh 'ale’l-Ferâ'izi’s-Sirâcîyye 

 مختصر شرح علي الفرائض السراجية

Şehâbeddin es-Sivâsî, bk. *2+ 

Demirbaş numarası: 005797-II 

Müellifin önceki eseri olan Şerh 'ale’l-Ferâ'izi’s-Sirâcîyye’sinin ihtisarı-

dır. Bu eser Muhtaseri Ferâ'izi Şehâbeddin adıyla da anılmaktadır. 

İstinsah tarihi; 1136/1724; Talik; 113a-116b varak; değişken satır; 

Eserde ‚fasıl‛ kelimeleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Krem renkte fi-

ligranlı kâğıt; varaklarında lekeler oluşmuş, bazı varaklarında mürekkep 

dağılmış, bazı varaklarında kurt yenikleri oluşmuş, suni şiraze takılmış 

eserin cildi yenilenmiştir. 

başlangıç: قال القاضي إمام شهاب الدين أبو حامد ابن محمد  ...الحمد لله رب العالمين  .بسم لله 

وفهمه إلى إني عملت في الفرائض أصالً مختصراً يهدي حفظه  ...بن احمد بن محمود بن علي بن أبي طالب 

تعلموا الفرائض وعلموها الناس ...قال النبي  ...بيان نصيب كل وارث من إرثه   

bitiş: أو يرث أحدهما دون  ،فـصـل في مولى المواالة یرث ممن وااله وعاقل على أن يتوارثا

 اآلخر على ما شرطا وهو آخر الورثة وال يرث مع أقارب الميت فإن لم يكن فالمال كله لبيت المال

 

[22]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005954-III 

Müstensih: Muhammed b. İbrahim; İstinsah yeri: Karahisar-ı Şarkî; 

İstinsah tarihi: 1139 (1726-27); Nestalik; 57a-61a varak; 17 satır; konu baş-

lıkları ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazıl-

mıştır. Eserde metnin etrafı kırmızı mürekkeple cetvellenmiştir; Krem 

renkte filigranlı kâğıt; Eserin şirazesi dağılmış, formalar ve varaklar birbi-

rinden ayrılmıştır. Bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir gör-

müştür. Eser su aldığından varakların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep 

dağılması bazı yerlerde metne zarar vermiştir. Eser kitap kurtlarının tah-

ribatına maruz kalmıştır. Eserin acil restorasyona ihtiyacı vardır;  

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi. 
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[23]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 001750-VII14  

Talik; 26a-34b varak; değişken satır; bazı kelimelerin üzerindeki ke-

şideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; şi-

razesi dağılmış, varakları ciltten ayrılmıştır. 

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi. 

 

[24]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003671-I15 

Nesih; I+1a-5a varak; 13 satır; konu başlıkları, fasıllar ve bablar kır-

mızı mürekkeple yazılmış ve metnin etrafı çerçevelenmiştir;  Nohudi 

                                                           
14 bu nüsha bir mecmua risale olup 22 risaleyi ihtiva etmektedir, nüshanın risaleleleri bu şekilde-

dir: 1. Risale IX+1a-5b varakları arasında Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî’nin 

(631 – 676/1234 – 1277) el-Erba'ûne’n-Neveviyye’si ( DIA, cilt: 33, sayfa: 45-49); 2. Risale 6a-7a va-

rakları arasında Tefsir-i Âyetü’l-kürsî; 3. Risale 8a-12b varaklarında Levnî Abdülcelil Çelebi el-

Edirnevî’nin (ö. 1145/1732) Kaside-i ‚Atalar Sözü Destanı‛ ( DİA, cilt: 27, sayfa: 154-155); 4. Risa-

le 14a-16b varaklarında Şihâbüddîn Ahmed b. Nizâmiddîn el-Hakirî el-Herevî el-

Muammâyî’nin (ö. 923/1518?) 918 (1512-13) tarihinde telif ettiği Destûr-i muammâ’si (ez-Zerîa 

ilâ tesânîfi’ş-Şi’a, c.19, s.303.); 5. Risale 18a-18b varaklarında bn Hâcib’in el-Kâfiye’sinin ilk cümle-

leri üzerine yazılan Risâle fî’n-nahv adıyla bir şerh; 6. 20a-23b varaklarında Osmanlı devleti silsi-

lesi ve fetihlerini ta 956 senesine kader içeren Târih-i Âl-i Osman adıyla bir eser; 7. Risale zikr 

edildi, 8. 35a-49b varaklarında Çeşitli fıkhı ve edebi fevaid mecmuası; 9. 53a-60b varaklarında 

Neva’inin gazellerinden ve ona yapılan tahmislerden oluşan bir Mecmua-yı gazeliyyât; 10. 61a-

61b varaklarında Hz. Ebü’l-Hasen Alî b. Ebî Tâlib el-Kureşî el-Hâşimî’nin (ö. 40/661) Hırzü’l-

ihticâb’ı; 11. 62a-68b varaklarında Câmî, Âhî ve Hâcû-yi Kirmânî’den şiirler içeren bir Mecmûa-

yi eş’âr; 12. 69a-70b varaklarında Risâle fî Medhi Şeyh Ömer er-Rûşenî (ö. 892/1487); 13. 72b-72b 

varaklarında İbnü’n-Nahvî Ebü’l-Fazl Yûsuf b. Muhammed b. Yûsuf et-Tevzerî ‘nin (433 – 513 

/ 1041 – 1119) el-Kasîdetü’l-münferice’si; 14. 73b-74a varaklarında İbnü’l-Mukrî Ebû Muhammed 

Şerefüddîn İsmâîl b. Ebî Bekr b. Abdillâh eş-Şâverî eş-Şercî el-Yemenî el-Hüseynî’nin (754 - 837 

/ 1353 – 1433) el-Kasîdetü’t-tâ’iyye; 15. 74b-75 varaklarında İbnü’l-Fârız Ebû Hafs (Ebü’l-Kāsım) 

Şerefüddîn Ömer b. Alî b. Mürşid es-Sa‘dî el-Hamevî el-Mısrî’nin (ö. 632 / 1235)el-Kasîdetü’l-

hamriyye; 16. 75a-76b varaklarında Ebû Muhammed (Ebü’l-Hasen) Sirâcüddîn Alî b. Osmân b. 

Muhammed b. Süleymân et-Teymî eş-Şehîdî el-Fergānî el-Ûşî'nin (ö. 575/1179) Bed'ü’l-emâlî’si; 

17. 78a-79b varaklarında Ebü’l-Fazl Zahîrüddîn Tâhir b. Muhammed el-Fâryâbî’nin (ö. 

598/1201) Kaside-i mesnû'; 18. 80a-82a varaklarında Sadr-i Dîvâne Mevlânâ Muhammed Nas-

rullah’ın (928/1521’de hayatta) Muammâ der Esmâ-i Hüsnâ (bk. ez-Zerîa ilâ tesânîfi’ş-Şi’a, c.24, 

s.354); 19. 82b-82b varaklarında Mîr Hüseyin b. Muhammed eş-Şîrâzî en-Nîşâbûrî’nin (ö. 

904/1498-99) Muammâ der Esmâ-i Hüsnâ; 20 ve 21. 83a-87a varaklarında Ebüssuûd Efendî’nin 

(ö. 982/1574) Kanunnâme’si ve 87a-89a varaklarında Kanunnâme-i Cedid’si; 22. 90a-136a varakla-

rında Çeşitli Dua, fatva, fıkıh, şiir, tıb gibi konularda alıntılardan oluşan bib Mecmûatü’l-fevâid 

bulunmaktadır. 
15 Bu nüsha iki risaleden oluşmaktadır, ikinci irsalesi Risalesi 5b-28b varakları arasında 

Şehâbeddin Sivâsî ‘nin (ö. 803/1400?) eserine Abdulhalîm b. Abdullâh el-Müskirî el-Hanefî 

(ö. 900/1495’de hayatta) tarafından yazılan Şerhu ferâizi Şihâbüddîn yer almaktadır. Bu nüsha 

Muhammed b. Abdülgaffâr tarafından Safer 1027 *1494+ tarihinde istinsah edilmiştir. (İsmail 

Paşa Bağdâdî (1951), c.1, s.506; Kehhâle, c.5, s.98; Keşfü'z-zünûn, 1/1250.) 
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renkte filigransız kâğıt; şirazesi dağılmış, varaklar birbirinden ve ciltten 

ayrılmıştır. Eser su almış ve nemden dolayı lekeler oluşmuştur; Deffeleri 

ebru desenli ve sırtı bez kaplı deri mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi. 

 

[25]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002250-V 

 Nestalik; 17b-22a varak; 19 satır; Krem renkte filigransız kâğıt; şira-

zesi gevşemiş, bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüş, 

eser su aldığından varakların çoğu lekelenmiş, mürekkep dağılması çoğu 

yerde metne zarar vermiştir; Kapakları ve sırtı deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi. 

 

[26]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002387-X 

 Nestâlik; 127b-128b varak; 16 satır; bazı kelimeler kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; bazı varaklar su almış ve 

sayfalarda lekeler oluşmuş, bazı formalar birbirinden ve ciltten ayrılmış, 

bazı varaklar kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmış, bazı varaklarına 

kâğıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüş, bazı varaklarda mürekkep da-

ğılmış ve yazı zarar görmüştür; sonu eksik 

Başlangıç: [20]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş: فصل الثلثان منها فرض اربعة اصناف فرض البنتین وما فوقهما وفرض بنتی االبن وما 

 

[27]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005561-IX 

Nesih; 140b-142a varak; 21 satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; cildi 

yenilenmiş, varakları giotinle kesilmiş ve yazılar zarar görmüştür. 

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi, 

 

[28]: Risâletü’n-necât min şerri’s-sıfât   رسالة النجاة من شر الصفات 

Şehâbeddin es-Sivâsî, bk. *2+ 

Demirbaş numarası: 001785-XIV 

Şehâbeddin Sivâsî, Zeyniyye tarikatının âdâb ve erkânına temas etti-

ği bu eserinde şeyhe râbıtanın gerekliliği konusunda âyet ve hadislerden 

deliller getirmiş, şeyh-mürid ilişkilerini ele alarak müridlere nasihatlerde 

bulunmuştur.  
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Nestalik; 60a-64b varak; değişken satır; konu başlıkları kırmızı mü-

rekkeple yazılmış, bazı varaklarda cümle başlarında ki kelimelerin veya 

ayeti kerimelerin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiştir; Nohudi 

renkte filigranlı kâğıt; şirazesi dağılmış, bazı varakları yıpranmış, bazı va-

raklarında nemden dolayı lekeler oluşmuştur. 

başlangıç:  الحمد لله الذی احیی قلوب ارواح المؤمنین بتجلیات الجمال  ...بسم الله... 

 إلى اإلخوان الهايمين القائمین الطالبين ما يحملهم على سلوك رسالة النجاة من شر الصفاتوبعد فهذه 

إذ النفس اإلنسانية تارة تتجلى لها شمس  ،والخايفين والهاربين مما يمنعهم عن سوء الطريق ،طريق التحقيق

وتارة تحجبها ظلمات الشك والريب ،اليقين فتمشي في ضؤها  

bitiş:  فی الریاضة وال تیسیر العمل بها اال بتوفیق الله تعالی وعز وجل وتاییده نسئل الله

فی کل عمل ینفعنا وهو حسبنا ونعم الوکیلتعالی یرزقنا ایاه   

 

[29]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004933-X 

İstinsah tarihi: 1205 (1790-91); Nestalik; 94a-104a varak; 17 satır; konu 

başlıkları ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır; şirazesi gevşemiş, bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle ta-

mir görmüş, eser su aldığından varakların çoğu lekelenmiş, mürekkep 

dağılması çoğu yerde metne zarar vermiştir. 

Başlangıç: [27]. Nüshasındaki gibi. 

bitiş: له یسر الله لنا ولک الوصوالت الی هذه وال تيأس من روح الله وال تأمن من مکر ال

 المقامات وسقاک وایانا شراب اللذة بالمعامالت

 

[30]: el-‘İnâye fî şerhi’l-Vikāye   العناية فى شرح الوقاية 

es-Seyyid Hasan (Hüseyin) b. Ali et-Tokâdî es-Sivâsî el-Kumenâtâ 

(Gümenekli) el-Hanefi (ö. 840/1436) 

بن علي التوقادي السيواسي القومناتي الحنفي (ينحس)السيد حسن    

Demirbaş numarası: 001116  

Tâcüşşerîa’nın Hanefî mezhebinde ‚mütûn-i erbaa‛ diye anılan dört 

metinden biri olan eserinin şerhi olup Safer 832 /Kasım/Aralık 1428’de 

tamamlanmıştır16.  

Talik; I+283Yaprak; 23 satır; şerh edilen metinler ve konu başlıkları 

ile bazı kelimeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Krem renkte filigransız 

kâğıt; 1a varağında Şeyh Mustafa adına vakıf kaydı vardır; şirazesi da-

                                                           
16 Hâcî Halîfe, c.3, s.2031; Taşköprizâde, c.1, s.165. 
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ğılmış, varakları ciltten ayrılmış, bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle 

tamir görmüş, sırtı parçalanmış, eser su aldığından varakların çoğu leke-

lenmiş, mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar vermiştir. Eser yo-

ğun oranda kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır. Eserin acil res-

torasyona ihtiyacı vardır; Deffeleri kağıt ve sırtı bordo renkte deri kaplı 

mukavva bir cilt. 

başlangıç: اللهم بحمدك افتتحت وبفضلك استتممت وبك استعنت وعلي كرمك  .بسم الله 

السيد حسن بن السيد علي اما بعد فيقول العبد الفقير الي الله الغني  ...توكلت وبالصالة علي انبيائك 

كتبت هذه  ...محتدا لما كان كتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية كتابا فاخرا  سيالسيوامولدا و القومناني

العناية في  وسميتها بـ ...الحواشي له علي حسب مقتضي الوقت بحيث تشير الي رموزه وتكشف عن كنوزه 

ا علم الكالم كتاب الطهارةاعلم ان مدار امور الدين متعلق باالعتقادات والمتكفل ببيانه ... شرح الوقاية

 وباالداب والعلم

bitiş:  طلقت هي اي عرسه المخاطبة لعموم الكالم وقد زاد علي حرف الجواب فيجعل مبتداء وقد

يكون غرضه الجانتها حين اعترضت عليه فيما احله الشرع ومع التردد ال يصلح معتد او عن ابي يوسف انتها 

انة القضاء النه تخصيص العامال تطلق ولو نوي غيرها بالتطليق صح نية غيرها دي . 

 

[31]: Hallü me’âkıdi’l-kavâ’id    

 حل معاقد القواعد 

Şemseddîn Sivâsî, Ebü's-Senâ Şemseddîn Ahmed b. Muhammed b. 

Arif ez-Zîlî (ez-Zîlevî) es-Sivâsî (926/1520 – 1006/1597)  

 (الزیلوی)ن عارف الزيلي أبو الثناء شمس الدين أحمد بن محمد ب ،شمس الدین السیواسی

 السيواسي

İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) el-İ’râb ‘an Kavâ’idi’l-i’râb adlı 

eserinin hâşiyesi olup 967 Zilkadesinde (Temmuz-Ağustos 1560) Zile’de 

telif edilmiştir17.  

Demirbaş numarası: 003267  

Müstensih: Muhammed b. Alî; İstinsah Tarihi: Rabîülevvel 1063/ Şu-

bat 1653; Nesih; III+79 varak; değişken satır; şerh edilecek metnin üzerine 

kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir; Nohudi renkte filigranlı ve filig-

ransız kâğıt; cildi yenilenmiş, suni şiraze takılmış, varakları su almış ve 

sayfalarda lekeler oluşmuştur; Deffeleri ve sırtı suni siyah deri kaplı mu-

kavva bir cilt. 

                                                           
17 Keşfü’z-zunûn, I, 124; DİA cilt: 38, sayfa: 523-526. 
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başlangıç: الحمد لله الذي رفع اسماء العلماء بفعل الخشية في قوله انما يخشي الله من  ...بسم الله 

د بن محمد الملتجئين الى لطفه الخفي وبعد فيقول العبد المحتاج الى ربه الغني ابو الثناء احم ...عباده العلماء 

لما كان قليل الحجم في المقدار جليل السهم في اثار  ...ان المختصر الموسوم بالقواعد لالمام الهمام ابن هشان 

سألني بعض االخوان في الطريق واخلص الخالن في المضيق عند قراءته على ان اشرحه شرحا يبين  ...

فضممتها في ضمن ذلك العقد  ...لنقاب عن وجوه مخدرات االمثلة والشواهد التقسيمات في القواعد ويرفع ا

 .. القليل حتى كاد يقال انه كتاب ال يحتاج الى المغني بل يشفى العليل وسميته بحل معاقد القواعد

bitiş:  بالفاتحة اذ علق بالفاتحة االقتضاء جاؤة الصواب وفی الخاتمة الکفایة بالتأمل هذا اخر ما

لنا ایراده بحمد الله ومنهتیسر  . 

[32]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003057-II18 

Müstensih: Yakûb b. Ömer; İstinsah Yeri: Aksarâ-yı Cedîdiyye Med-

resesi; İstinsah Tarih: 7 Receb 1134/23 Nisan 1722; Nesih; 47a-93b varak; 

değişken satır; şerh edilecek metnin üzerine kırmızı mürekkeple keşide 

çekilmiştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; şirazesi dağılmış, bazı varaklar 

ve formalar birbirinden ve ciltten ayrılmış, bazı varaklarında nemden do-

layı lekeler oluşmuş, bazı varakları kağıt yapıştırılmak suretiyle tamir 

görmüş, bazı varaklarında mürekkep dağılmış ve yazıya zarar vermiştir; 

Deffelerinin ve mıklebinin sathı sarı kağıt kaplı, deffelerinin kenarları, sır-

tı ve sertabı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç: [36]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş: ظهر فیه االعراب وال یقدر بل یکون مجرورا محال بعلی والحمد لله رب العالمینفال ی  

 

[33]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002459  

Nestalik; I+60 varak; 21 satır; konu başlıkları kırmızı mürekkeple ya-

zılmış, şerh edilecek metnin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiş, 

bazı varaklarda metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçeve-

lenmiş, bazı varaklarda sadece metnin etrafı kırmızı cedvelle çerçevelen-

miştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Ia varağında Hüseyin 1171/1757-58 

tarihli vakıf mührü vardır; şirazesi dağılmış, bazı formalar ve sayfalar 

                                                           
18 Bu nüshada beş risale mevcüttur, nüshanın risaleleri bu şekildedir: 1a-46b varaklarında 

Muslihiddîn el-Alâmîşî’nin (ö. 1000/1592’de hayatta) Keşfü’l-esrâr fî şerhi İzhâri’l-esrâr (Hâcî 

Halîfe, c. 1, s.117), 94a-120a varaklarında 17 Receb 1135 (23 Nisan 1723) tarihinde istinsah 

edilen Yahyâ b. Nasûh b. İsrâ’il’in (ö. 950/1532 civarı) Şerhu Avâmili’l-mi’e li’l-Cürcânî, 120b-

141b varaklarında Kuşadalı İsmet Ahmed Efendî’nin Şerhu Avâmili’l-cedîde, 142a-169b va-

raklarında Kazniç Medresesinde ve Rabîülevvel 1156 (Nisan-Mayıs 1743) tarihinde istinsah 

edilen Şerhu muhtasari’l-‘avâmil. 
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birbirinden ve ciltten ayrılmış, bazı formaların dikişleri kopmuş, varakları 

kitap kurdu tarafından tahribata maruz kalmıştır, bazı varakları su almış, 

lekeler oluşmuş, bazı varaklarda yazıya zarar vermeden mürekkep da-

ğılmıştır; Deffelerinin ve mıklebinin sathı ebru kâğıt kaplı sertabı, deffele-

rinin kenarları ve sırtı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç: [36]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş:  ق وفطرات الغمام یعلم الصابرین ومثال المسبوق بالطلب نحو الخالی.جاهدوا منکم

والغمام علی الدوام وعلی آله الکرام واصحابه العظام نجوم الظالم والتابعهم الی یوم القیام وایام دولة 

سلیمان خان ...السلطان   

[34]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005106  

Nestalik; 62 varak; değişken satır; konu başlıkları ve bazı kelimelerin 

üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Krem renkte filig-

ranlı kâğıt; Kondisyon: Eserin şirazesi dağılmış, formalar ve varaklar bir-

birinden ayrılmıştır. Bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir gör-

müştür. Eser su aldığından varakların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep 

dağılması bazı yerlerde metne zarar vermiştir. Eser fare yeniklidir ve ki-

tap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır; Deffeleri kağıt ve sırtı deri 

kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç: [36]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş:  الخاتمة بالفاتحة االفتقاعر جادة الصواب وفي الخاتمة الکفاية بالتأمل هذا اخر ما تیسر لنا

ایراد بحمد الله ومنه وقد وقع الفراغ من نقله الی البیاض عام سبع وستین وتسعمائة في شهر ذي القعدة 

الغمام والغمام علي الدوام الحمد لله علی التمام وعلی رسوله افضل السالم بعدد انفاس الخاليق وفطرات  ...

سليمان خان ...وعلي آله الكرام واصحابه العظام نجوم الظالم والتابعهم الي يوم القيام وايام دولة السلطان  . 

 

[35]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002743-IV 

Talik; 130a-163b varak; 25 satır; konu başlıkları, bablar kırmızı mü-

rekkeple yazılmış, bazı varaklarda cümle üzerine kırmızı mürekkeple ke-

şide çekilmiştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt;  bazı formaları birbirinden 

ayrılmış, bazı varakları su almış ve nemden dolayı lekeler oluşmuştur. 

Başlangıç: [36]. Nüshasındaki gibi. 

bitiş: [36 ve 39]. Nüshasındaki gibi. 

 

[36]: Menâzilü’l-ârifîn  منازل العارفين 

Şemseddîn Sivâsî, Ebü's-Senâ Şemseddîn Ahmed b. Muhammed b. 

Arif ez-Zîlî (ez-Zîlevî) es-Sivâsî (926/1520 – 1006/1597)  
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السيواسي (الزیلوی)ف الزيلي أبو الثناء شمس الدين أحمد بن محمد بن عار ،شمس الدین السیواسی  

Demirbaş numarası: 003773-I19 

Dört bölümden oluşan nasihat tarzındaki eserde yer yer âyet ve ha-

disler zikredilmekte, ayrıca her bahis içinde Türkçe rubâîlere yer veril-

mektedir. Bu eser 993/1585’te telif edilmiştir. 

Nesih; 1b-40b varak; 17 satır; bazı kelimeler, açıklamalar kırmızı mü-

rekkeple yazılmıştır. Metnin etrafı altın yaldızlı cedvelle çerçevelenmiştir; 

Nohudi renkte filigransız kâğıt; varaklarında lekeler oluşmuş, bazı varak-

larında kağıt yapıştırılarak tamir görmüştür; Deffeleri ve sırtı siyah suni 

deri kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç: حمد وثنا اول بارکاه اعالیه سزاواردر که خیام افالکی بی طناب وبال  .بسم الله 

وبعد اشبو طقوز یوز طوقسان اوچ تاریخنده بو حقیر شمس  ...عماد بساط زمین اوزره قوروب 

القاسی امور دینه ونظام عالمه متعلق تغیرات کثیرة مشاهده الدين سیواسی المبتلی بتلیین القلب 

ال جرم بونک ترجمه سنه شروع اولنوب بو رساله درت منزل اوزره  ...اتمکین تشویش بال واختالل 

المنزل االول في معرفة النفس المنزل الثاني في معرفة  ...حصر ایدوب منازل العارفین دیو اد ویردم 

الث في معرفة الدنیا المنزل الرابع في معرفة االخرةالله تعالی المنزل الث  

bitiş:  یوق بو ایکیه نو عروس زی وترهیب ایلمه اللهم ارزقنا زوقا سلیما واخرجنا من

 ...الدنیا عادقا سالما افعل بنا ما انت له اهل وال تفعل بنا ما نحن له اهل انک غفور رحیم جواد الکریم 

شکر باطنا وظاهراوالحمد لله اوال واخرا وله ال . 

 

[37]: Emr-i İlâhî ve Hüccet-i İlâhî امر الهي وحجت الهی 

Şemseddîn Sivâsî, Ebü's-Senâ Şemseddîn Ahmed b. Muhammed b. 

Arif ez-Zîlî (ez-Zîlevî) es-Sivâsî (926/1520 – 1006/1597)  

السيواسي (الزیلوی)لزيلي أبو الثناء شمس الدين أحمد بن محمد بن عارف ا ،شمس الدین السیواسی  

Demirbaş numarası: 005451-XV 

İki bölümden ibaret tasavvufî bir risâledir. Eserin başında Müstensih, 

müellif olarak yanlışlıkla Akşemseddin Hazretlerinin adını vermiştir. Fa-

kat eser Şemseddin Sivâsî’ye aittir. 

                                                           
19 Bu nüsha mecmua resail olup 8 risaleden oluşmaktadır, nüshanın risaleleri bu tertibdedir: 

40b-80a varaklarında Birgivî’nin (ö. 981/1573) Vasiyetnâme’si, 81a-84a varaklarında Tercüme-i 

el-‘Akīdetü’s-sugrâ, 84a-86b varaklarında İmân tefsili, 85a-90b varaklarında Minkārîzâde’nin 

(ö.1088/1678) Muhtasaru Risâle fî tafsili Milleti İbrâhîm, 90a-94a varaklarında Şemsî’nin Nasi-

hatnâme manzûmesi, 96b-214a varaklarında Eşrefzâde Abdullah b. Ahmed Eşref b. Muham-

med el-Mısrı el-İzniki el-Kâdirî’nin (ö. 874/1469 - 70?) Müzekki’n-nüfûs, 215a-284b varakla-

rında Muhammed b. Ahmed b. Muhammed eş-Şâmî el-Hanefî el-Üstüvânî’nin 

(1119/1708’de hayatta) Fevâidü'l-emâli ve ferâidü'l-le'âli eseri bulunmaktadır. 
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İstinsah yeri; Magusa (Kıbrıs); İstinsah tarihi; 1-10 Cemaziye’l-ahir 

1036 (17-27 Şubat 1627); Nesih; 199a-222b varak; 17 satır ; konu başlıkları 

bazı kelimeler ve şerh edilen beyitlerin üzerindeki keşideler kırmızı ile 

yazılmıştır; Krem renkte filigranlı kâğıt; 206a varağında Mustafa el-Hacc 

İbrahim adına vakıf mührü vardır; şirazesi dağılmış, varakları düşmek 

üzeredir, bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüş, eser su 

aldığından varakların çoğu lekelenmiş, mürekkep dağılması çoğu yerde 

metne zarar vermiştir. Sayfaların üst kısımları mantarlaşmıştır. 

başlangıç: افتخار االمراء الکرام ذو القدر واالحترام المختص بمزید عناية الملک العالم شهر

وجود بكلر بكيسی اوالن عناية الله دام اقباله وقاضی قضاة المسلمین اولی والة الموحدین موالنا شهر 

یع رفیع همایونوجود قاضیسی هداية الله دام فضلها توق   

bitiş: .  آنك امرندن یوقرو امر واردر قوله الله و ما امرنا االواحد كلمع البصر و انلره دخی

  روشن اولمش كه اول الله دكلدر اللهك خلیفه سدر وصنعاتنك و اسماسنك مظهریدر

 

 

[38]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005451-XV 

Talik; 169b-171a varak; 169b varağında altın yaldız üzerine farklı 

renklerde çiçek motifli, tığ işlemeli güzel bir serlevha olup metnin etrafı 

kırmızı mürekkep ile cedvellenmiş olup konu başlıkları kırmızı ile yazıl-

mıştır; Krem renkte filigranlı kâğıt; varakları su almış, lekeler oluşmuş, 

yer yer mürekkep dağılmıştır. 

Başlangıç: [43]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş:  نسایم انسیه دن مأیوس اولمیوب روایح قدسیه استشمامنه طالب وراغب اوله

 ...تحریرا فی ازل االزال من شهور ما شا الله کان مشهودا بمحضر موالنا فیض اللع المفتی بوالیت 

الله القائم بالله وغیرهم من الحاضرینموالنا لطف  . 

 

 

[39]: Hediyyetü’s-su‘lûk fî şerhi Tuhfeti’l-mülûk 

 هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك 

Muharrem Sivâsî, Ebü’l-Leys Muharrem b. Ebi’l-Berakât Muhammed 

b. ‘Ârif b. Hasan ez-Zîlî (ez-Zeylaî) es-Sivâsî (ö. 1010 /1601'de hayatta) 

السيواسي (الزيلعلي)أبو الليث محرم بن أبي البركات محمد بن عارف بن حسن الزيلي  ،محرم السيواسي  
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Demirbaş numarası: 00487520  

Müellif, Zeynüddîn er-Râzî (ö.666/1268’den sonra)’nin ibadet konu-

larını işleyen muhtasar bir metin olup temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, 

cihad, sayd, kerahiyyet, feraiz, kesb mea’l-edeb şeklinde sıralanan toplam 

on konudan bahsetmekte olan ve Ebu Hanîfe’nin görüşleri esas alınarak 

kaleme alınmış olduğu Tuhfetü'l-mülûk'u kardeşi Ebu’s-Senâ Şemseddîn b. 

Muhammed es-Sivâsî (ö.1006/1597)'nın arzusu üzere 15 Safer 983 /26 Ma-

yıs 1575+ tarihinde şerh etmiştir21. 

Müstensih: Zeynelâbidin b. Abdullah; İstinsah yeri: ürseki?; İstinsah 

tarihi: 13 Ramazan; Nestalik; V+171 varak; 20 satır; Eserde ‚fasl ve i’lem‛ 

kelimeleri ile bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır; Nohudi renkte filigranlı kâğıt;  Ib varağında Molla 

A’bdunnasır Refîk oğlu adına bir temellük kaydı vardır. IIa varağında 3 

adet, IIIa varağında 1 adet Abdullah b. Zeynelâ’bidin adına mühürler 

vardır; şirazesi dağılmış, ön deffesi düşmüştür. Eser su aldığından varak-

ların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep dağılması bazı yerlerde metne za-

rar vermiştir; Eserin IIa varağında Peygamber (s.a.v) şeceresi, IIb varağın-

da Hz. Aişe (r.a) ye ait bir dua, IIIa varağında fevaid, IVa varağında der-

biyan-ı feraiz, 169a varağında Ebu Suud Hazretlerinden bir alıntı, 169b 

varağında kabir ziyareti adabı hakkında not, 170a da kitab-ı sır’ dan bir 

alıntı 170b de fevaid vardır; deffeleri ve sırtı kahverengi renkte deri kaplı 

mukavva bir cilt. 

başlangıç:  ابو الليث المحرم  ...فيقول  اما بعد ...الحمد لله الذي جعل قلوب العلماء  .بسم الله

لما كنت اذاكر كتاب تحفة الملوك الذي الفه االمام الهمام زين  ... بن محمد بن العارف بن الحسن الزيلي

هدية وسميته  (آ2) ...ر مطوياته سئلني بعض الطلبة ان اشرحها شرحا يفسر مخفياته وينش ...الدين 

فقال الحمد لله رب العالمین والسالم علی عباده الذین اصطفی ولکن  ... الصلعوك في شرح تحفة الملوك

لم یصق الله تعالی بجالل ذاته وکمال صفاته ولم یصرح بذکر نبینا محمد صلی الله علیه وسلم کما هو 

لی واتباعا بما امر نبیهدأب سائر المصنفین اقتباسا بکالم الله تعا  

bitiş:  ثانيا من عنده بقوله فعليكم فعليكم أيها األخ بالتقوى واالمتداد واالستعداد للقاء الله عز وجل

قد وقع الفراغ من تسويد هذا التأليف في  ...ونعم اآلخرة الحمد لله على التمام لوصول التحرر باالختتام 

ثم تحرر هذا  ...سعمأية من االعوام في بقعة زيل من بقاع الروم شهر كتب فيه الصيام من تاسع وسبعين وت

ثلث وثمانين وتسعمائة ...في نصف شهر محرم  ...الشارح محمد بن العارف الزيلي  ...الشرح علي يد العبد   

... 

                                                           
20 Bu nüshanın ferağ kaydında, eseri telif tariih ve yeri zikr edilmiştir. 
21 Telkenaroglu, s. 303-333; . Ziriklî, c.5, s.284. 
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[40]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005537 

İstinsah tarihi: 1118 /1706; Nestalik; II+1a-174 varak; 21 satır; 1b vara-

ğında mavi zemin üzerine lale desenli tezhipli, serlevhası vardır. 1b ve 2a 

varağında metnin etrafı altın yaldızlı cedvelle çerçevelenmiştir. Bazı keli-

melerin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiştir. Diğer varaklarda 

da metnin etrafı ve sayfa kenarları kırmız cedvelle çerçevelenmiştir; No-

hudi ve krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin arka deffesi düşmüş, varakları 

su almış ve lekeler oluşmuştur. Varakların bazı formaları birbirinden ve 

ciltten ayrılmıştır; Deffeleri dövme şemseli, köşebentli kahverengli ve sırtı 

siyah deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [29]. Nüshasındaki gibi. 

 

[41]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 001112 

Müstensih: Ca’fer Hatib el-Kâdı b. Şeyhzâde Ömer Çelebi b. Abdül-

mecîd b. İsmail; İstinsah tarihi: Receb 1245/Aralık 1829; Nestalik; V+204 

varak; 15 satır; şerh edilecek metnin üzerine kırmızı mürekkeple yazılmış-

tır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; cildi düşmüş, şirazesi dağılmış, bazı 

formalar birbirinden ve ciltten ayrılmıştır. Varakları su almış, yer yer sa-

rarmalar ve lekelenmeler oluşmuştur. Varakların dikişleri açılmıştır; IIb-

IIIb varakları arasında fihrist vardır. 

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi, 

 

[42]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 001191 

Müstensih: Hacı b. Hüseyin Hacı; Nestalik; Sülüs; 137 varak; 19 satır; 

Nohudi ve turkuaz renkte filigransız kâğıt; Eserin şirazesi dağılmış, va-

rakların çoğu ortadan kesilmiş ve kağıt yapıştırmak suretiyle tamir gör-

müştür. Eser su aldığından varakların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep 

dağılması bazı yerlerde metne zarar vermiştir. Eser kitap kurtlarının tah-

ribatına maruz kalmıştır. Eser oldukça yıpranmıştır; nüshada 59-60, 68-69, 

71-72, 80-81, 86-87, varaklarında şukkalar vardır. Derkenarların çoğunda 

haşiyeler vardır. Eserin başı eksiktir; Deffeleri kağıt ve sırtı deri kaplı mu-

kavva bir cilt. 

başlangıç:  المجموع فیه کتاب الطهارة وهی في اللغة النظافة مطلقا وفي العرف عبارة عن النظافة

  من الحدث االصغر والحدث االکبر وکتاب الصلوة والزکوة والصوم والحج
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bitiş: قوى واالستعداد للقاء الله عز وجل ونعم اآلخرة الحمد لله على التمام فعليكم أيها األخ بالت

  ... لوصول التحرر باالختتام

 [43]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası:  002899-II 

Müstensih: Alî b. Mahmud el-Kenan; İstinsah tarihi: 1-10 Cemâzi-

yelâhir 1151 /16-25 Eylül 1738; Nestalik; 184a-344b; 23 satır; Eserde ‚fasıl‛ 

kelimeleri ve konu başlıkları kırmızıyla yazılmış, şerh edilecek metnin 

üzerine kırmızıyla keşide çekilmiştir; Nohudi renkte filigransız kâğıt; Ese-

rin mıklebi ve sertabı düşmüş, şirazesi dağılmış, bazı varakların ve form-

ların dikişleri kesilmiş, varaklarında lekeler oluşmuş bazı varaklarında 

mürekkep dağılmıştır. 

Başlangıç ve bitiş: [20]. Nüshasındaki gibi. 

  

[44]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 006099-I 

Nesih; 1b-154b varak; 17satır; Yeşil-nohudi renkte filigranlı kâğıt; 

Eser oldukça kötü durumdadır. Deffeleri düşmüştür, su lekeleri eserin 

çoğu varağını karartmıştır. Ayrıca eser kâğıt yapıştırılarak tamir görmüş-

tür. Suni şiraze takılmıştır; Sonu eksiktir. 

Başlangıç: [20]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş: ت الممات لکن هذا اخر لم یعلم انها حية وقت الذبح اما اذا اعلم انها حية والبعض عالما

 وقت الذبح حلت بکل حال

 

[45]: Hâşiyete 'ala'l-Fevâ'idü’z-Ziyâ'iyye fî şerhi'l-Kâfiye 

 حاشية على الفوائد الضيائية في شرح الكافية 

Muharrem Sivâsî, Ebü’l-Leys Muharrem b. Ebi’l-Berakât Muhammed 

b. ‘Ârif b. Hasan ez-Zîlî (ez-Zeylaî) es-Sivâsî (ö. 1010 /1601'de hayatta) 

السيواسي (الزيلعلي)أبو الليث محرم بن أبي البركات محمد بن عارف بن حسن الزيلي  ،محرم السيواسي  

Molla Câmî (ö. 898/1492) oğlu Ziyâeddin Yûsuf için İbnü’l-Hâcib (ö. 

646/1249)’in nahve dair eseri el-Kâfiye’si üzerine yazdığı el-Fevâ'idü’z-

Ziyâ'iyye’ye yaptığı hâşiyedir22.  

Demirbaş numarası: 004708  

Nestalik; 285 varak; 27 satır; konu başlıkları ve bazı kelimelerin üze-

rindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Eserde bazı varakların-

da metnin etrafı kırmızı mürekkeple cetvellenmiştir; Nohudi ve sarı renk-

                                                           
22 Telkenaroglu, s. 303-333. 
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te filigranlı kâğıt; Eser su aldığından varakların çoğunda lekeler vardır. 

Eserde mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar vermiştir; Deffeleri 

ve mıklebi çiçek desenli yeşil renkte ve sertabı ile sırtı vişneçürüğü deri 

kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç:  صدر كتابه بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم وتيمنا وتبركا  .بسم الله

باللفظ الكريم فقال الحمد مصدر من حمد يحمد من باب علم يعلم وهو الوصف بالجمیل علی الجمیل 

ام او غیره الن الحمد خاص باعتبار المورداالختیاری من انع  

bitiş:  مدلوله مدلول االول لم یقل مدلوله باالضافة الی الضمیر اظهارا للمغایرة اذ لو قیل

کذلک یرجع الضمیر ان الی امر واحد مع ان المراد لیس کذلک یعنی یتحدان ای البدل والمبدل منه 

لذی دل علیه المبدل منه ال غیر والله اعلم بالصوابذاتا یعنی ان الذات الذی دل علیه هو الذات ا . 

[46]: Dürer-i Akāid    درر عقائد 

Abdülmecid-i Sivâsî, Abdülmecid b. Muharrem b. Muhammed b. 

Hâcî İlyâs ez-Zilî es-Sivâsî el-Halvetî (971/1563 – 1049/1639) 

د بن ،عبد المجيد السيواسي
ّ
حاجي الياس الزيلي السيواسي الخلوتي عبد المجيد بن محرم بن محم  

Akaid, kelâm, tasavvuf ve itikadî mezheplerle ilgili bilgileri ihtiva 

eder23.  

 Demirbaş numarası: 003585 

Müstensih: Hafız Muhammed b. Osman Corukî24; İstinsah tarihi: 8 

Şevval 1122 *30 Kasım 1710+; Nesih; 1a-106a varak; 17 satır; Eserde metnin 

etrafı kırmızı mürekkeple cedvellenmiştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; 

Eserin 1a varağında Ahmed Efendî adına vakıf kaydı vardır. Ayrıca yine 

eserin 1a varağında es Seyid Muhammed Sadık adına bir adet mühür var-

dır; Eserin şirazesi dağılmış formaları cildinden ayrılmıştır. çoğu varağında 

su lekelerinden dolayı kararmalar vardır. mürekkep dağılmaları metne za-

rar vermiştir; Birinci varaktan sonra bir kaç varak eksiktir; Deffeleri ve mık-

lebi şemseli, salbekli, sırtı ve sertabı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç:  حمدا لمن الذا لسنة قلوبنا بلذایذ عقاید ارباب الفنا وانعم علی ارواحنا  .بسم الله

شهد شهود ما شهده الو الجد واصحاب االعتنا وصلوة علی من تدلي له جبرئیل او تدلی هو بحبل 

ي فترة الرسل بقمع الظلم والظلمة حین وهنا حتی االستقامة فهبط علیه ثم دنی واحکم بنیان الدولة ف

 جایکم من الله نور وطلع شمس الکتاب المبین

bitiş:  نهایت بولدوغم عربی کتابلردن نفعی عام اولمق ایجون فرق ظالة نک کثرة زماني

 .اولمغین علم اعتقادي بو صحیدر الدوغم کبی صاتروم وفکر فارندن ظهور ایدنلري تصحیح مرجودر

                                                           
23 DİA, c. 37, s. 286-287. 
24 Balıkeser’e bağlı bir köy. 
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 [47]: Ferâ'idü fî şerhi Mülteka’l-ebhur   الفرائد في شرح ملتقي األبحر  

İsmâîl Sîvâsî, Ebü’l-Berekât İsmâîl b. Sinâneddîn Muhammed b. el-

Hasan ez-Zîlî (ö. 1047/1637) 

أبو البركات اسماعیل بن سنان الدین محمد بن الحسن الزیلي ،اسماعیل السیواسي   

İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’nin (ö. 956/1549) Mülteka’l-ebhur ad-

lı eserinin şerhidir. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye ve toplumsal hayattaki 

bazı bid‘atlara yönelik şiddetli tenkitler getiren İbrâhim el-Halebî’nin 

Mültekâ’sının Kadızâdeler’e karşı muhalefetin başlıca temsilcisi olan 

Sivâsîler çevresine mensup biri tarafından şerhedilmiş olması, Osmanlı 

Devleti’ndeki tasavvuf felsefesi ve tarikat uygulamaları çerçevesinde geli-

şen fıkıh eksenli tartışmaların tarihinde önemli bir gelişme olarak kabul 

edilebilir. IV. Murad’a ithaf edilen eserin özellikle bu tartışmalarla irtibatlı 

meselelere getirdiği açıklamalar dikkat çekicidir25.  

Demirbaş numarası: 004320  

Müstensih: Yahya b. Muhammed b. Sâlih el-Henefî el-Gülşenî; İstin-

sah Tarihi: 19 Cemâziyelevvel 1097/13 Nisan 1686; Nesih; I+213 varak; de-

ğişken satır; konu başlıkları fasıllar ve şerh edilecek metin kırmızı mürek-

kep ile yazılmıştır; Krem renkte filigranlı kâğıt; Ia varağında el-Hâc Mus-

tafa b. el-Hâc İbrâhîm Efendî’nin vakıf mührü bulunmaktadır; bazı forma-

ları birbirinden ayrılmaya yüz tutmuş ve şirazesi kopmuştur; Deffeleri, 

sırtı, mıklebi, sertabı, koyu kahverengi deri kaplı, dövme şemseli, bordür-

lü mukavva kaplı bir cilt. 

başlangıç:  کتاب النکاح لما فرغ من العبادات شرع فی المعامالت وابتدا من بینها  ...بسم الله

لدین والدنیا وقد اشتهر فی وغید من رغب عنه وتحریض من رغب فیه االثاربالنکاح الد فیه مصالح ا  

bitiş:  فالوقف جایز والوالیة للواقف کذا ذکر هالل والخصاف وقال قوم ان شرط الواقف

 الوالیة لنفسه کانت الوالیة وان لم یشترط فالوالیة له کذا فی الکافی وبالله التوفیق وهو المعافی

 

[48]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004253  

İstinsah Tarihi: 1187 *1773-74+; Nesih; 319 varak; 35 satır; konu başlık-

ları fasıllar, şerh edilecek metin kırmızı mürekkep ile yazılmış olub 271a va-

rağından sonra konu başlıkları, fasıllar, ve şerh edilecek metnin üzerine 

kırmızı mürekkep ile keşide çekilmeye başlanmış ve metnin etrafına çift 

cedvel çekilmiştir; Krem ve Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Eserin 1b, 2a, 

32a, 242a, varaklarında el-Hâc Mustafa b. el-Hâc İbrâhîm el-Bayrâmî adına 

                                                           
25 DİA, cilt: 31, sayfa: 549-552; İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c.1, s. 238. 
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vakıf mührü bulunmaktadır; Eserin bazı varakları su almış ve yazıya zarar 

vermiş, mıklebi sertabından ve kapaktan ayrılmaya yüz tutmuştur; Deffele-

ri, sırtı mıklebi, sertabı koyu kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç:  تعالى و ذكر بعض حقوق كتاب البيوع لما فرغ من ذكر أنواع حقوق الله  ...بسم الله

العباد شرع في بيان ما بقي منها و ذكر البيوع بعد الوقف ألن كال منها مزيل للملك ففي الوقف يزول الملك 

عن الواقف معه حكم الحاكم من غير أن يدخل في ملك الموقف علیه و في البيع يزول الملك عن البايع و 

بيع كالمركب من حيث أن الوقف فيه زوال بال دخوليدخل في ملك المشتري فكان الوقف كالمفرد و ال  

bitiş:  بعد التامل یظهر وجهه فایاکم والعجله قبل التامل والتتبع ثم انی زدت فیه مسائل کثیرة

من الهدایة ومجمع البحرین علی ما وعد بالزیادة ایضا فی الخطبة ولم ارد شیئا من غیرهما ای غیر 

الطلب علی من اشتبه علیه صحة شئ مما لیس فی الکتب الهدایة ومجمع البحرین حتی یسهل 

 االربعة والله حسبی ونعم الوکیل والحمد لله علی التمام وعلی رسوله محمد علیه افضل الصالة والسالم

 

[49]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004861  

 Nesih; 230 varak; 26 satır; Eserde 1b varağında altın yaldız süslemeli 

bir serlevha, 1b-2a varaklarında ise metnin etrafında altın yaldız bordür 

vardır; Krem renkte filigranlı kağıt; 1b varağında bir adet Ali Seyyid İbra-

him, bir adet Muhammed, bir adet İbrahim ve bir adet de silik mühür 

vardır; şirazesi dağılmış, varakları ve formaları ciltten ayrılmış, bazı va-

rakları kâğıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüştür. Eser kitap kurtlarının 

tahribatına maruz kalmıştır. Eserin acil restorasyona ihtiyacı vardır; Def-

feleri ve mıklebi altın yaldız gömme şemseli, köşebendli, zencirekli. Sırtı 

kahverengi ve sertabı bordo deri mukavva bir cilt. 

başlangıç:  اسمعيل بن سنان  ...وبعد فيقول  ...الحمد لمن منح لنا كنز الهداية  ...بسم الله

 ...ابراهیم بن محمد الحلبی ...لما كنت اذاكر كتاب ملتقى االبحر فی الفقه الذی صنفه االمام  ...السيواسي 

 مشتمل علی مسائل المتون االربعة مع زیادات مأخوذه من مسائل الهدایة

bitiş:  والمجاز قلنا ذلک باعتبار عموم المجاز الن السکنی موجود فیهما حلف انه ال مال له وله دین

 علی مفلس او ملی ای غنی ال یحنث الن الدین لیس بمال  

 

[50]: Hâşiyetü’l-hâşiye ‘alâ şerhi’l-muhtasari’l-Müntehâ  

 حاشية الحاشیة على شرح مختصر المنتهى

İsmâîl Sîvâsî, Ebü’l-Berekât İsmâîl b. Sinâneddîn Muhammed b. el-

Hasan ez-Zîlî ö. 1047 *1637+ 

أبو البركات اسماعیل بن سنان الدین محمد بن الحسن الزیلي ،اسماعیل السیواسي  
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Demirbaş numarası: 002603-III 

İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) fıkıh usulüne dair Müntehe’s-sûl (su’âl) 

ve’l-emel fî ‘ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel’inin kendisi tarafından yapılan el-

Muhtasar’ı üzerine Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) tarafından yazılan Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ isimli şerhin üzerine Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 

816/1413) Haşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-müntehâ ismiyle yapmış olduğu ha-

şiye üzerine yazılan bir hâşiyesidir.  

Nesih; 98a-125b varak; 25 satır; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; şiraze-

si dağılmış, nemden dolayı bazı varaklarda lekeler oluşmuştur; Eserin so-

nu eksik kalmıştır. 

başlangıç:  قوله قدس سره اردف التسمیة بالتحمید فی مفتتح الکالم اقول ال یخفی  ...بسم الله

علی الفطن العارف باالسالیب ان معنی هذا الکالم هو انه اورد فی المفتتح بعد التسمیة ولم یقتصر علی 

 ذکر التسمیة

bitiş:  فان قسم االنسان هو االسود ال االسود فقط وهذا من اشتباه قید القسم بالقسم ثم ترتب مثال

 علی ترتیب المقدمتین مع کون

 

[51]: Şerhu risâletü’l-Kebâir ve’s-Sağâir شرح رسالة الكبائر والصغائر 

İsmâîl Sîvâsî, Ebü’l-Berekât İsmâîl b. Sinâneddîn Muhammed b. el-

Hasan ez-Zîlî ö. 1047 *1637+ 

أبو البركات اسماعیل بن سنان الدین محمد بن الحسن الزیلي ،اسماعیل السیواسي   

Müellif Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısrî (ö. 970/1563)’ 

nin el-Kebâir ve’s-Sağâir adlı eserine hocası olan Abdülmecid-i Sivâsi is-

teği üzere şerh etmiştir26.  

Demirbaş numarası: 005172-II 

Müstensih: es-Seyyid Hâcî İbrâhim b. es-Seyyid Hâcî Süleyman; Ne-

sih; 79b-114b varak; 16 satır; eserde açıklanacak kelimelerin üzerine kır-

mızı mürekkeple keşide çekilmiştir; Nohudi renkte filigransız kâğıt; şira-

zesi dağılmış, cilt gövde3den ayrılmış, bazı varaklarda nemden dolayı le-

keler oluşmuştur. 

başlangıç:  حمدا لمن خلقنا على دين اإلسالم وصيرنا من أمة خاتم النبيين محمد عليه  .بسم الله

ی امرنا شیخنا السابق ف ...وبعد فيقول الفقير إلى الملك األكرم إسمعيل بن سنان السیواسی  ...السالم 

ان نشرح رسالة الصغائر والکبائر للمولی  ...الشیخ عبد المجید الشهیر بالسیواسی  ...مضمار الجبروت 

الفاضل الشیخ زین الدین بن الشیخ ابراهیم بن نجیم الحنفی صاحب االشباه فشرعنا فیه بهمة 

اما الکبائر جمع کبیرة ...العلیة   

                                                           
26 İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c. 1, s. 238. 
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bitiş: ده المجتهدين بالليل بقوله تعالى وباألسحار هم وقد مدح الله في كتابه الكريم بعض عبا

قال البيضاوي في تفسيره كأنهم أسلفوا في لیلهم الجرایم نعوذ بالله من الذنوب العظایم "يستغفرون . 

 

[52]: Hâşiye ‘alâ kavli’l-Beyzâvî fî tefsiri ‚Ve huve’l-gafûr‛ 

وهو الغفور"حاشیة علی قول البیضاوي فی تفسیر اآلیة   " 

İsmâîl Sîvâsî, Ebü’l-Berekât İsmâîl b. Sinâneddîn Muhammed b. el-

Hasan ez-Zîlî ö. 1047 *1637+ 

أبو البركات اسماعیل بن سنان الدین محمد بن الحسن الزیلي ،اسماعیل السیواسي   

Beyzâvî (ö. 685/1286)’nin Bürûc sûresi 14. ayetin tefsirine bir haşiyedir. 

Demirbaş numarası: 005858-VIII 

Talik; 137a varak; Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt. 

başlangıç:  قال الفاضل البیضاوی فی سورة الروح فی تفسیر قوله تع وهو الغفور  .بسم الله

 الودود الغفور لمن تاب فیرد علیه ان التوبة لیست بشرط للمغفرة

bitiş: ناه لمن تاب عن فتنتهم وفتنتهم کفر فیؤل الی ما ذکره قوله ثم لم یتوبوا علی هذا یکون مع

السماعیل افندی السیواسي المفتی فیها .المحشی االول   

 

[53]: Hâşiye ‘ale’l-kelâmi İsâmüddin fî ‘ulûmi’d-din 

 حاشیة علی الکالم عصام الدین فی علوم الدین

Yûsuf es-Sivasî   یوسف السیواسي 

İsâmüddin İsferâyînî (ö. 945/1538)’nin ulum-i din kavlına bir şerhtir. 

Müellif Ladık’ta Şeyhulislam Muhammed Efendî Medresesinin müderris-

lerinden olup eserini orada telif etmiştir. 

Demirbaş numarası: 005858-X 

İstinsah yeri: Ladık, Şeyhulislam Muhammed Efendî Medrsesinde; 

Talik, 141a-b varak; Krem renkte filigranlı kâğıt; Eser üst ve alt kısımlar-

dan su almış ve lekeler oluşmuştur. 

başlangıç:  فسبب  ...الحمد لمن بیده عصام الدین عن طعن افواج له متصدین  .بسم الله

من علوم الدین  تسوید السطور ان مالزم العجز والقصور قد تصدی فی افاضل الشهور القراء علم متین

 مع ما فیه تحقیق مبین للمولی الفاضل عصام الدین

bitiş:  مع عدم اعتباره فیه علی ما هو البادی لالذهان وقد اعرضت عن ذکرها اعتمادا علی االهتداء

یوسف افندی المدرس بمدرسة  .الیها بفکرها والحمد لله الخالق وحده والصلوة علی من ال نبی بعده تم

فی قصبهء الدیق العیالة بسیواس ....اعنی محمد افندی شیخ االسالم   
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[54]: Tercüme-i Tibyan ترجمه تبيان 

Tefsirî Mehmed Efendî, Mehmed ed-Debbâğ el-Ayıntâbî el-Sivâsî (ö. 

محمد الدباغ العينتابي السيواسي ،تفسيري محمد أفندي  (1111/1699   

Demirbaş numarası: 005720  

Ayıntâbî, tefsirinin mukaddimesinde Şeyhülislâm Minkārîzâde 

Yahyâ Efendî’nin kendisini huzur dersleri için İstanbul’a çağırdığını, bu 

derslerden birinde Sultan IV. Mehmed’in Kur’an’ı Türkçe’ye tercüme ve 

tefsir etmesini istediğini, kendisine dört adet tefsir ve on lugat kitabı he-

diye ettiğini belirtir. Bunun üzerine Ayıntâbî, Hıdır b. Abdurrahman el-

Ezdî’nin et-Tibyân fî tefsîri’l-Ķur’ân adlı eserini esas alarak iki yıl içinde 

tercüme-telif karışımı bir eser hazırladı, müellif hattından birini padişaha 

sundu, diğerini halkın okuması için vakfetti27.  

Müstensih: Mustafa b. Süleyman b. Alî el-Karamanî; İstinsah yeri: İs-

tanbul, Nişancı Camiinde; İstinsah tarihi: 1 Safer 1211/6 Ağustos 1796; 

Nestalik; II+485 varak; 37 satır; 1b varağında altın yaldızlı mihrabiyeli, tığ 

işlemeli bir serlevha olup 1b ve 2a varaklarında metnin etrafı altın yaldızlı 

bordürlüdür. Eserin diğer varaklarında metnin etrafı kırmızı mürekkep 

ile cedvellenmiştir. Tefsir edilecek ayetler kırmızı mürekkep ile yazılmış-

tır; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; 1a varağında Süleyman adına temellük 

kaydı ve altında mührü vardır; Ib-IIb varakları arasında fihrsit vardır; 

Eserin dikişleri gevşemiş, bazı varaklar ve formalar ciltten ayrılmak üze-

redir. Eserin sertabı kısmen yırtılmıştır. Eserin bazı varakları su almış le-

keler oluşmuştur; Deffeleri, mıklebi şemseli salbekli, sertabı ve sırtı deri 

kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç:  وبعد ضمائر  ...الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا  .بسم الله

معانئي فصاحت عنواننع  مخفي دكلدر كه الفاظ بالغت قرانك ...ارباب فضال وخواطر اصحاب علما 

عينتاب وسيواس  ...بو مترجم فقير گر تقصيرك مولد اصلي  ...احصيل اطالع اتمك اوال علوم متنوعه 

 ...شيخ االسالم عالمة االنان سماحتلو منقاري زاده  ...شهرلرنده موجود علماء زمرسي نك خاكپاسي 

ان عربيه دن زبان تركيه ترجمه اوزره بر اثر در بيورديلر كه قواعد عربيه مطابق بو قران قاطع البرهان لس

اوال تفسير تبيانه وقاضي بيضاويه مطالعه مزك كثرتي اولمغله انك عربي تفسيرندن  ...شهواري المساي 

كندي خطم ايله تحريرنه بدا وايكي سنه ده ايكي جلدي تمام يازوب بريني  ...حاصل معناي شريفي 

وبرني سائر خواص وعوامه وقف ايدلكده ترجمه تبيان ...ازي سلطان محمد شوكتلو پادشهامزا ابوالفتح والمغ

اشبو سوره فاتحة الكتاب دييلدي زيرا كه قران انكله افتتاح وابيتدا اولنمشدر ...ديو تسميه قلندي    

                                                           
27 DIA , cilt: 41; sayfa: 127. 
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bitiş:  اشبو  ...قل اعوذ برب الناس يا محمد ديكل كه بن استعاذه ايدين وحكم ايلر انك حكمني

يي اوقيوب الينه اوفوردي واول وجعي اوالن عضونه اني سوردي وجعي مشتد اولدغنده اني ايكي سوره 

  .بن اوقيوب اول عضونه انك الينه يمن وبركتي رجائله بن سوردم

 

[55]: Haşiye ala Haşiyeti Mir Ebi'l-Feth ala Şerĥu’l-'Adudiyye fî'-

âdâbü’l-bahs  ح العضدية في األداب البحثحاشية علي حاشية مير أبي الفتح علي شر   

Tefsirî Mehmed Efendî, bk. *54+ 

Adudüddin el-Îcî’nin(ö. 756/1355)'nin âdâb konusunda yazmış oldu-

ğu risâleye dair Molla Hanefî et-Tebrîzî (ö. 942/1535) tarfindan kaleme 

alınmış şerhe bir şerh Tâcü's-Saîdî Mîr Ebü’l-Feth (875/1470’te hayatta) ta-

rafından yazılan haşiyeye bir haşiyedir. Tefsirî Mehmed Efendî İstan-

bul’dayken bu eserini telif etmiştir. 

Demirbaş numarası: 004544-II28 

İstinsah tarihi; 1123 ( 1711/1712 ); Nestalik; 29a-40b varak; 21 satır; 

Krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin varakları su almış ve sayfalarında le-

keler oluşmuş, bazı varaklarında mürekkep dağılmış, bazı formların di-

kişleri gevşemiştir. 

başlangıç:  قوله مالحظة المحمود الخ الن المالحظة من ذلک المالحظة حمد الله تعالی  .بسم الله

لمالحظة فی ان الحمد ال قبله ویمکن الجواب بان الحمد لما مع کمال التعظیم وذلک انما یتصور فی ا

 کانت من جملة العبادات والعبادة فعل اختیاری فالبد فی الشروع فیها من التوجه

bitiş:  لکن الثاني اظهر الن فیه اشارة الی کرة رجحان قاعدة وایضا لدفع انما هو االصل للقاعدة

هتا اال الظن یعرف فیما ذکرناه انفا بالتاملال تتضرع اه النها فی بدا .الی بالراجح . 

 

                                                           
28 Bu nüsha bir mecmua resail olup 11 risaleden oluşmuştur, nüshanın risaleleri bu şekildedir: 

II+1a-28b varaklarında Kemâleddin Mes‘ûd-ı Şirvânî b. Hüseyin eş-Şirvânî er-Rûmî’nin (ö. 

905/1499) Şerhi âdâbi’l-baĥs, 41a-48a varaklarında Şâîr Sinân Sinâneddin Yûsuf er-Rûmî’nin 

Hâşiye 'alâ Şerhi'ş- Şirvânî 'alâ âdâbi’l-baĥs, 48a-57b varaklarında Ebü'l-Ala Alaüd-

din Muhammed b. Ahmed el-Bihişti el-İsferayini’nin (ö. 749/1348) el-Meâb fi Şerhi âdâbi’l-

baĥs, 58a-60b varaklarında İsâmüddin İsferâyînî’nin (ö. 945/1538) el-Fâideti'l-Celile fî'-

âdâbü’l-bahs, 61a-75b varaklarında 1119 ( 1707/1708) tarihinde köprü’de istinsah edilen İbn 

Şüca’nın (ö. 940/1533) Hâşiye 'alâ hâşiyeti'l-'Îmâ 'ala Şerhi'ş- Şirvânî 'alâ âdâbi’l-bahs, 76a-84b 

varaklarında Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es'ad b. Muhammed ed-Devvânî es-

Sıddîkî’nın (ö. 908/1502)Hâşiye 'alâ Şerhi'ş- Şirvânî 'alâ âdâbi’l-baĥs, 85b-86a varaklarında 

Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Risâle fî ta‘rîfâti’l-‘ulûm ve mevzû‘âtihâ, 89a-106b varaklarında 

Mevlânâ Kutbüddîn Muhammed el-Gîlânî’nin Hâşiye 'alâ Şerhi'ş- Şirvânî 'alâ âdâbi’l-bahs, 

107a-114b varaklarında Şerhi'r-Ribâ'i fi’l-âdâbi’l-bahsi ve’l-münâzara, 115b-125 varaklarında 

Hamza Efendî Darendevî ‘nin (ö. 1167/1753) Haşiye ala Haşiyeti Mir Ebi'l-Feth ala Şerĥu’l-

'Adudiyye’si bulunmaktadır. 
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[56]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004876  

Nestalik; 366 varak; 21 satır; konu başlıkları ve bazı kelimelerin üze-

rindeki keşideler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Krem renkte filigranlı 

kâğıt; şirazesi dağılmış, formalar ve varaklar birbirinden ayrılmıştır. Bazı 

varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüştür. Eser su aldığından 

varakların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep dağılması bazı yerlerde 

metne zarar vermiştir. Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır; 

Deffeleri kağıt ve sırtı deri kaplı mukavva bir cilt; Eserin sonu eksiktir. 

başlangıç: [56]. Nüshasındaki gibi. 

bitiş:  انه لیس یراجع الی الشاة المذکور بل المراد منه الشاة المطلقة والمذکورة تکون قرینة تکون

ة الضمیر الذی اضیفالمراد منه شاة ما علی نکار  

 

[57]: Mefâtîhü’d-dürriyye-i fî isbâti’l-kavânîni’d-derriyye 

 مفاتيح الدرية في اثبات القوانين الدرية 

Hayret-i Rûmî, Mustafa b. Ebî Bekr es-Sivâsî er-Rûmî el-Hanefî 

(ö.1140/1727?)  مصطفی بن ابی بكر السیواسی الرومی الحنفی ،حیرت رومی  

Demirbaş numarası: 001682-VI29 

Faras dili hakkında yazılmış bir eserdir. Müellifin vefatı bu kaynak-

lara dayanarak bir çok kataloglarda ve araştırmalarda 1240/1825 zikre-

dilmiştir, halbuki bu esere şerh yazan Muhammed b. Ebu Bekr el-Halebi 

el-Kayseri el-Hisârî (ö: 1157/1744) gibi şarihlere bakılırsa veya bu eserin 

çeşitli nüshalarının istinsah tarihlerini30 dikkate alınırsa bu zikredilen mü-

ellifin vefat tarihinin hatası ortaya çıkacaktır31.  

                                                           
29 bu nüsha bir mecmua risale olup altı risaleden oluşmuştur, mecmuanın 1. Risalesi 1a-29b 

varakları arasında yer almış İbn Selâme Ebü’l-Kâsım Hibetullâh b. Selâme b. Nasr b. Alî el-

Bağdâdî’nin (ö. 410/1019) en-Nâsih ve’l-mensûh eseridir, bu eser Ömer b. Halîl tarafındn Kas-

tamonu İsmâil Bey Medresesinde 1179 *1765-66+ tarihinde istinsah edilmiştir; 2. Risale de 

Seyyid Şerîf Cürcânî, Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî el-

Hanefî’nin (740 - 816 / 1340 - 1413) et-Ta’rîfât adlı eseri olarak 29a-104b varakları arasında 

olup aynı müstensih tarafından ayni tarih ve medresede istinsah edilmiştir; 3. Risale Niğdeli 

(Niğdevî) Mûsâ b. Ahmed er-Rûmî el-Hanefî’nin (ö. 1142/1729-30) Muvazzıhu’l-mu’addil ese-

ri olup 105a-148b varakları arasında yerleşmiştir. Bu eserde ayni müstensih tarafından istin-

sah edilmiştir; 4. Risale de Ebü’l-Kâsım b. Ebî Bekr el-Leysî es-Semerkandî’nin (ö. 

888/1483’ten sonra) Risâletü’l-İsti’ârât eseri olup 149a-150a varakları arasında bulunmakta-

dır; 5. risale de Mahmûd b. Abdullâh el-Antâkî'nin (ö. 1160/1747) el-‘Alaka (Risâle-i isti’âre) 

adlı eseri olup Taşköprü’de istinsah edilmiştir ve nüshanın 150b-154a varaklarında yer al-

maktadır. 
30 örnek: Ankara Milli Kütüphane, no 1552, istinsah tarihi: 1107/1694. 
31 Kehhâle, c.12, s.244; İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c.2, s.455. 
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Müstensih: Ömer b. Halîl32; İstinsah Tarihi: Ramazan 1175 *Mart-

Nisan1762]; Nesih; 154b-161a varak; 21 satır; konu başlıkları kırmızı mü-

rekkeple yazılmıştır; Krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin şirazesi dağılmış, 

bazı formaların dikişleri gevşemiş, bazı varaklar su almış, lekeler oluş-

muş; Deffeleri, mıklebi, sertabı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

(Resim: 5) 

başlangıç:  وبعد فلما كان  ...سبحان الذى اخلص االنسان بالنطق من عالم الجماد  .بسم الله

وسمیتها  ...غالب اسرار الحق علت كلماته مضبوعة على السن العارفين باللغة الفارسیة وکانت ضوابطها 

 بالمفاتیح الدریة فی اثبات القوانین

bitiş:  الفت مفاتیح الفرس علی طبق النهج االقدم وقبلها رتبت امثلة الفرس علی وفق الطبع

االقوم ليكون هذتين الولي االلباب جعـلـهما الله تعالي لـهم مفتاح كلمات االقطاب من الفقیر خادم الفقراء 

الطاهرة ابن ابی بکر السیواسی مصطفی لله الحمد فی االول واالخرة وعلی رسوله الصلوة واله . 

  
Resim: 5 

 

[58]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004339-V 

İstinsah tarihi 1193 ( 1779-80 ); Talik; 102a- 115b varak; 15 satır; konu 

başlıkları kırmızıyla yazılmıştır; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; 107a’da es-

Seyyid Hasan’nın mührü; şirazesi dağılmış, varakları su almış ve sayfala-

rında lekeler oluşmuş, bazı varaklarında mürekkep dağılmış, yazılar zarar 

görmüş, bazı formların dikişleri gevşemiştir. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

                                                           
32 Müstensihin ismi bu mecmuanın birinci risalenin ferağ kaydında geçmektedir. 
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[59]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002325-I33 

Müstensih: Abdullâh en-necîb es-Seyyid Muhammed; İstinsah Tarihi: 

22 Muharrem 1199/5 Aralık 1784; Nestalik; I+1a-39b varak; 21 satır; keşi-

deler kırmızı mürekkeple; Krem renkte filigranlı kâğıt; şirazesi dağılmış, 

varakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, yazılar sudan zarar 

görmüş, bazı formalar birbirinden ayrılmış, bazı varaklarda delikler ve 

yırtıklar meydana gelmiş, bazı varaklarına kağıt yapıştırmak suretiyle 

tamir görmüş, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, bazı varakların dikiş-

leri gevşemiş, sayfaların kenarları yıpranmıştır; Deffeleri ebru desenli ka-

ğıt ve sırtı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç: ...  عمل لها شرحا بنشرح منه فوائد شریفة وینتشر فرائد نظیفة ونکاة منیفة

لمصنف علیه الرحمة مبسمال وحامدا ومصلیا متوکال علی الحی الودود انه مفیض الخیر والجود قال ا

 ومسلما ختی تسنو فی رسالته جمیع ما وجب علیه وتکون میمونة ومبارکة له

bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[60]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003512-I 

Müstensih: İbrahim Edhem b. Halil el-Kara Halil; Nestalik; 1a-10b 

varak; 19 satır; Eserde bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mü-

rekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 10a varağında Bur-

dur sancağında Camii Kebir Mahallesinden Zekeriyya Efendîzâde Nu-

man Efendînin mahdumu Sâlih Fehmi Efendî adına temellük kaydı var-

dır; Eserin şirazesi dağılmış, varakları ciltten ayrılmış, mürekkep dağıl-

ması çoğu yerde metne zarar vermiştir; Burdur sancağında Cami-i Kebir 

mahellesinde Zekeriya Efendî Zâde Sâlih b. Numan için istinsah edilmiş-

tir; Deffeleri ve sırtı mukavva bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[61]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003594-XVI 

Müstensih: Hüseyin eş-Şakir b. Ömer b. Osman b. Halîl Derbendî; İs-

tinsah tarihi: 1235/1819-20; İstinsah yeri: Kayseri, Şifaîyye Medresesinde; 

                                                           
33 Bu nüsha bir mecmua resail olup 7 rislayi ihtiva etmektedir, nüshanın diğer risaleleri bu şe-

kildedir: 40a-47a varaklarında Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdullâh el-Ensârî el-Endelüsî 

el-Hazrecî’nin (ö. 626/1229) Arûz risalesi; 49a-b varaklarında Manzûmetü’l-elkâbi ‘ileli’l-‘arûz; 

55a-65a varaklarında Şerhü risâleti’l-‘arûz; 65a-66b varaklarında Şerhü’l-Kâfiyye ve 67a-69 va-

raklarında er-Risâle fî elfâz ı ‘ınde kelâmi’l-‘Arab yer almaktadır. 
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Nesih; 200a-209a varak; 17 satır; bablar kırmızı mürekkep ile yazılmıştır; 

Krem ve nohudi renkte filigranlı kâğıt; bazı varaklarda mürekkep hafif 

dağılmış ve lekeler oluşmuştur. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[62]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 002453-II34 

Müstensih: Hüseyin b. Seyfullâh;İstinsah Tarihi: Ramazan 1245/ Şu-

bat-Mart 1830; Talik; 9a-18b varak; 17 satır; konu başlıkları, bablar, fasıllar 

kırmızı mürekkeple yazılmış, cümle başlarına kırmızı mürekkep ile keşi-

de çekilmiştir; Krem renkte filigranlı kâğıt. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi, 

 

[63]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005051-XI 

İstinsah tarihi: 1280/1863-64; Nestalik; 119a-126b varak; 18 satır; bö-

lüm başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız 

kâğıt; Eserin şirazesi dağılmış, formalar ve varaklar birbirinden ayrılmış-

tır. Bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüştür. Eser su al-

dığından varakların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep dağılması bazı 

yerlerde metne zarar vermiştir 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[64]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 001965  

Müstensih: Alî b. Ömer; Nestalik; 8 varak; 23 satır; Krem renkte filig-

ranlı kâğıt; Eserin şirazesi dağılmış bazı varaklarda nemden dolayı lekeler 

oluşmuştur; Deffeleri ve sırtı desenli kâğıt kaplı bir cilt. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[65]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 003180-IX 

Müstensih: İbrahim b. Halil; Nesih; 76a-87b varak; 23 satır; bablar, fa-

sıllar ve bazı kelimeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte fi-

                                                           
34 Bu nüsha üç risaleden oluşmaktadır, nüshanın diğer eserleri bu şekildedir: 1a-8b varakla-

rında el-Emsiletü’l-Fârisiyye fi’t-tasrîf, ve 19a-36b varaklarında Abdurrahmân Câmî’nin (ö. 

898 /1492) Risâle-i ‘arûz’ risalesi bulunmaktadır.  
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ligransız kâğıt; Eser su almış, varaklarında lekeler oluşmuş ve bazı varak-

ları kağıt yapıştırılarak tamir görmüştür. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[66]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004227  

Nesih; 9 varak; 17 satır; metnin ve sayfanın etrafı kırmızı mürekkep 

ile cedvellenmiştir; Krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin dikişleri gevşemiş, 

bazı varaklar ciltten ayrılmıştır. Eserin bazı varakları su almış, lekeler 

oluşmuştur; Deffeleri kağıt kaplı ve sırtı deri kaplı mukavva bir cilt.  

Başlangıç: [57]. Nüshasındaki gibi. 

bitiş:  یخلص بعد من ریقة التقلید وال یعطی له من فضل الله اقلید بفض الله وعونه الفت

 .الفرس علی طبق النهج االقدم وقبلها اثبت امثلة الفرس علی وقف الطبع

 

[67]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004228-I35  

Nestalik; 1b-2a varak; 21 satır; metnin etrafı altın yaldız bordürle cet-

vellenmiştir; Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin cildi düşmüş, şira-

zesi dağılmış, varakları birbirinden ayrılmış, mürekkep dağılması çoğu 

yerde metne zarar vermiştir. Bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle 

tamir görmüştür. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[68]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004920-III 

Nestalik; 107b-118b varak; 19 satır; Eserde söz başlarındaki kelimeler 

kırmızı mürekkep ile yazılmış olup metnin ve sayfanın etrafı kırmızı mü-

                                                           
35 Bu nüsha 11 risaleden oluşmuştur, risaleler bu şekildedir: 3a-43a varaklarında Süleyman b. 

Mustafa el-Lâredevî tarafından 29 Şevval 1086/16 Ocak 1676’da istinsah edilen 'Imâdüddîn 

Ahmed b. Yahyâ el-Kâşî’nin (ö. X./XVI.yy) Hâşiye 'alâ şerhi'ş- Şirvânî 'alâ âdâbi’l-bahs, 45a-84a 

varaklarında İstanbul Süleymaniye Medresesinde istinsah edilen İsâmüddin İsferâyînî’nin 

(ö. 945/1538) Şerhu’r-Risâleti’l-Vaz'iyye, 85b-162a varaklarında Muhammed ş-Şirânişî’nin (ö. 

1016/1607’de hayatta) Hâşiyetü ‘alâ şerhi İsâmüddîn ‘ala’r-Risâleti’l-Vaz’iyye, 165b-167a varakla-

rında Alâeddin Ali b. Muhammed el-kuşçu’nın (ö. 879/1474) Şerhu’r-Risâleti’l-vaz'iyye,167a-

169a, 172b-173 ve 173b-174a varaklarında Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Şerhu’r-

Risâleti’l-'Adudiyye, er-Risâletü'l-Gâiyye ve Risâle fî tahkîki Nefsi'l-emr, 169b-171a varaklarında 

Hâmid b. Burhân b. Ebî Zeri’l-Gıffârî’nin Risâle fî âdâbi’l-mutâla’a, 171a-b ve 171b-172b varak-

larında Adudüddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) er-Risâletü’l-'Adudiyye ve Risâlet-i fî’l-istiâ’re risale-

leri bulunmaktadır. 
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rekkep ile cedvellenmiştir; Nohudi renkte filigransız kâğıt; Kondisyon: 

Eserin dikişleri kopmuş, bazı varaklar birbirinden ayrılmış bazı varaklar-

da hafifçe lekeler oluşmuştur. 

Başlangıç ve bitiş: [57]. Nüshasındaki gibi. 

 

[69]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004105-XI 

Nesih; 86b-89a varak; 27 satır; Eserde metnin etrafı kırmızı cedvelle 

çerçevelenmiş; Krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin bazı varağında su leke-

lerinden dolayı kararmalar vardır. Ayrıca varaklarında yırtıklar vardır; 

Sonu eksiktir. 

Başlangıç: [57]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş: باش ـ که نیستیست سرانجام هر کمال به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می

 که هست وللقسم مثل نجوای وللطرفیه

 

[70]: Lugâtu’t-talibiyye fî şerhi'l-Mefatihi'd-Dürriyye 

 لغات الطالبية في شرح المفاتيح الدرية 

Hüseyin b. Hüseyin el-karabikârî 1141/1729’ta hayatta 

 حسين بن حسين القره بکاري 

Demirbaş numarası: 003512-II36 

Mustafa b. Ebû Bekir es-Sivâsî’nin Farsça grameri hakkında 

Mefâtîhu’d-dürriyye fî İsbâti'l-Kavanini'd-Deriye adlı kitabının şerhidir. Mü-

ellif hakkında bilgi bulunmamakla beraber, eserin ikinci nüshasına da 

rastlanmamıştır, bu nüshanın sonunda yazılan kayda göre, Yusuf b. Mu-

hammed el-Mâlî tarafından bu nüsha Receb 1141/1729’de müellifin ya-

nında okunmuştur. 

Müstensih: İbrahim Edhem b. Halil el-Kara Halil; Nestalik; 11a-43b 

varak; 21 satır; bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 43b varağında Konya vilayeti 

Burdur sancağında Camii Kebir Mahallesinden Zekeriyya Efendîzâde 

                                                           
36 Bu nüsha 4 risladen oluşmaktadır, bu makalede ilk iki eser zikr edildi, diğer iki risalede bu 

şekildedir: 47a-65b varaklarında Alâüddîn ed-Dımaşkī’nin (ö. 1032/1623) Şerhu Mukaddime-

ti’l-Cezeriyye’si, bu eserin müellifi birçok kaynakta mechul olarak kayd edilmiştir, ancak 

müellif ismi Fehârisi ‘ulûmi’l-Kur’âni’l-Kerîm li-mahtûtâti Dârülkütübi’z-Zâhiriyye 

(1/207)’de geçmektedir, (Kehhâle, c.7,s.235; İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c.1, s.774; Îzâhu’l-

Meknûn,1/237), ve 68a-76a varaklarında Necmeddin Ebü’l-Mevâhib Muhammed b. Ahmed 

b. Ali el-Gaytî es-Sikenderî el-Mısrî’nin (ö. 988/1580) Kıssatü’l-mi’râc bulunmaktadır (Zi-

riklî, c.6, s.6). 
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Numan Efendînin mahdumu Sâlih Fehmi Efendî adına temellük kaydı ve 

altında mührü vardır; Eserin şirazesi dağılmış, varakları ciltten ayrılmış, 

mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar vermiştir; Burdur sancağın-

da Cami-i Kebir mahallesinde Zekeriya Efendîzâde Sâlih b. Numan için 

istinsah edilmiştir. 

başlangıç:  الحمد لله رب العالمین والصالة والسالم علی رسولنا محمد وعلی آله  .بسم الله

وسمیتها ...سلک التقریر  اما بعد فهذه فوائد جليلة بحل مشكالت الدرية نظمتها في .وصحبه اجمعین

قال المص رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم  ...لغات الطالبية النهم لهذا الجمع والتألیف کالعلة الفائية 

تیمنا وتبرکا واقتدا بالقران العظیم وامتثاال بالحدیث المشهور للنبی الکریم سبحان الذی ای اسبح 

 تسبیحا یعنی

bitiş: لوة والسالم وآله والطاهرة قد سبق یعنی الصلوة واالل في اول بحمده وعلی رسوله الص

ثم الفت شرحا لمفاتح الدية بعناية الله تعالی الملک العلية مع الف قصور وفتور عفی عنا وعنکم الملک  .الکتاب

ض قد وقع الفراغ من تبیی ...الغفور تحملت العنا الجل الدعاء یا ناظرا فیه سل بالله رحمته علی المصنف 

والحمد رب العالمین ...حسین بن حسین القره بکاری  ...هذا الشرح المختصر من العبد الفقیر  . 

 

[71]: Hâşiye 'âlâ Şerhi risâle fî 'ilmi âdâbi’l-bahŝ ve’l-münâzara 

 حاشية علي شرح رسالة في علم أداب البحث والمناظرة 

Şehirlîzâde, şehrîzâde, İbrahim b. Fazlullah es-Sivasî (ö. 12./18.yy) 

إبراهيم بن فضل الله السيواسي ،شهري زاده ،شهرلي زاده   

 Taşköprizâde (ö. 968/1561)'nin âdâbi bahŝ ve münâzara konusun-

da yazdığı eserine kendisi tarafından yapılan şerhe bir haşiyedir. 

Demirbaş numarası: 002606-XIV37 

                                                           
37 Bu nüsha 29 risaleden oluşmaktadır, nüshanın diğer erserleri bu minval üeredir: Âlim Mu-

hammed b. Hamza el-Aydınî el-Güzelhisârî’nin (ö. 1122/1710) I+1a varaklarında Risâle fî 

hakkı dûdi’t-ta’âm ve 1b varağında Risâle fî bey’id-duhân ve Risâle fî hakki’s-sayd, 3a’da Risâle fî 

kavli ‚Sabâhın hayr olsun‛ ba’de’s-selâm, 3b’de Risâle fî hakkı sudûri’l-kelimeti’l-küfr ve Risâle fi’s-

savmi’l-Cum’a, 4a-7b varaklarında Risâle fi hakkı mâi’n-nehr, Ebû Hanife’nin (ö. 150/767) 2a-b 

ve 2b-3a varaklarında el-Vasiyye ve Risâle fî nazarati’zımmiyye ile’l-müslime, Seyyid Şerîf 

Cürcânî’nin (ö. 816/1413) 8a-15b varaklarında Risâle fî tahkîki nefsi’l-emr, 16a-18a varakların-

da Risâle fi’l-isti’âre, 36b-84b varaklarında 1174 (1762-63) tarihinde Ali tarafından istinsah 

edilen et-Ta'rîfât’ı, 18a-20a varaklarında Ahmed el-Yedisânî tarafından Abdulkerim Topal 

Medresesinde ve Kırım Giray Han zamanında istinsah edilen Mahmûd Efendî’nin Hâşiye 

‘alâ Hâşiye Kul Ahmed ‘ale’l-Fevâidi’l-Fenâriyye ‘alâ Îsâgûcî’sis, 20a-21a varaklarında Hamza 

Efendî’nin Hâşiye ‘alâ Âdâbi’l-bahs li-Taşköbrîzâde, 30b-32a varaklarında Celâlüddîn et-

Tebrîzî'nin Şerhi'l-Esmâi’l-Hüsnâ, 32a-33a varaklarında Ahmed et-Tatârî tarafından Ebû 

Saîd Hâdimî ’nin medresesinde ve 1176 (1762-63) tarihinde istinsah edilen Musa b. Ahmed 

el-Berekati en-Niğdevi er-Rumi el-Hanefi’nin (ö. 1142/1729?) Gâyeti'l-efkâr,33b-36a varakla-

rında Ahmed Efendî el-Kuşadalı (el-Adavî) er-Rûmî’nin (ö. 1116/1704’te hayatta) el-
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Nesih, 21b-30a varak,23 satır; Nohudi renkte, filigranlı kâğıt; Eserin 

şirazesi dağılmış, formaları ciltten kopmak üzeridir. Varaklarda sudan 

kaynaklanan sararmalar, lekeler ve mürekkep dağılmaları olup bazı va-

raklarda yırtıklar vardır; nüshanın sonu eksiktir. 

başlangıç: الحمد لله سلك ههنا الطريق المشهور في الحمد اقتداء بالكتاب الکریم  .بسم الله

وعقبه بما يدل علي صفة الجالل ایما الی انه يستحق الحمد وصفاته الجاللية فيكيف بصفاته الكمالية وذكر 

والصلوة هي الدعا وصلوة الله تعالي رحمته ...من بينها   

bitiş:  من التعریف بالمثال سواء کان جزئیا للمعرف کقولک االسم کزید والفعل قسم اخر

 کضرب اوال یکون کقولک العلم کالنور

[72]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004778-I38 

Nestalik; 1a-5b varak; 21 satır; Tezhip özellikleri: Eserde ‚kavle‛ ke-

limeleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Kâğıt: Krem renkte filigransız 

kâğıt; Kondisyon: Eser ciltten ayrılmıştır. Eser su aldığından varakların 

çoğunda lekeler vardır. Mürekkep dağılması bazı yerlerde metne zarar 

vermiştir. Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır; Cilt Özelliği: 

Deffeleri ebru süslemeli ve sırtı kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

Başlangıç: [71]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş:  قوله فیکون سببا لغلبته الخ اقول من خالص غرضه اظهار الصواب ال یأتی بغلبیته فالوجه

 .ان االستحقارینا فی االظهار

[73]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004778-IV 

İstinsah tarihi: Rebiyülevvel 1139 ( Ekim/Kasım 1726 ); Nestalik; 11a-

20b varak; 21 satır; Tezhip özellikleri: Eserde ‚kavle‛ kelimeleri kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır; Kâğıt: Krem renkte filigransız kâğıt; Kondisyon: 

                                                                                                                                    
Ed’îyeti’-Kur’âniyye, 85a-86a varaklarında Risâle fîmâ lâ yecûzü’l-vakfü ‘aleyhi fi’l-Kur’ân, 86b-

93a varaklarında Kemalpaşazâde’nin (940/1534) et-Tenbîh alâ galati’l-câhil ve’n-nebîh, 93b-96a 

varaklarında Şihâbüddîn Ömer Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) el-Vesâyâ,96b-101a varaklarında 

Kırım’da 2Rebiulahir 1174 (11 Kasım 1760) senesinde istinsah edilen Sadullah es-Sağir el-

Berdaî’nin Şerhü'l-'Avâmilü’l-mie, 101b-104a varaklarında Muammâ, 104b-114a varaklarında 

Rebiyülahir 1174 ( Kasım-Aralık 1760) senesinde istinsah edilen İsâmüddîn İsferâyînî’nin (ö. 

945/1538) Şerhu Risâletü’l-İsti'ârât,114b-116a varaklarında İbn Şüca’nın (ö. 940/1533-34) Hâşi-

ye 'âlâ Hâşiyetü’l-'İmâd 'ala Şerhi'ş-Şirvânî 'âlâ âdâbi’l-bahs, 116b-119a varaklarındaSüyûtî’nin 

(ö. 911/1505) Nâsihatü'l-ulemâ'i'r-râsihîn ve vasîyeti'l-urefa'i'l-muhakkikîn, 119b ve 136b-139b 

varaklarında Ebû Saîd Hâdimî’nin (ö. 1176/1762) Risâle fî tefsiri âyeti ''Lev kâne fîhimâ âlihetun 

illa(A)llâhu lefesedetâ'' ve el-Vesâyâ’sı bulunmaktadır.  
38 Bu nüshadaki diğer risaleler bu şekildedir: 7b-10b varaklarında Hâşiye 'alâ Şerhi risâle fî 'ilmi 

âdâbi’l-bahŝ ve’l-münâzara, 5b-7a varaklarında Hamza Efendî ed-Darendevî’nin (ö. 1167/1753) 

Hâşiye 'alâ Şerhi risâle fî 'ilmi âdâbi’l-bahŝ ve’l-münâzara’sı bulunmaktadır. 
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Eser ciltten ayrılmıştır. Eser su aldığından varakların çoğunda lekeler 

vardır. Mürekkep dağılması bazı yerlerde metne zarar vermiştir. Eser ki-

tap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır;  

Başlangıç: [71]. Nüshasındaki gibi, 

bitiş: طب وضع وقلت االنسان الحیوان الناطق ای ما وضع له لفظ من المعانی التی فی ذهن المخا

 .االنسان هو مفهوم لفظ الحیوان الناطق فیتوجه المنع بان اال نسلم انه ذلک

 

[74]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 004757-XIII 

Talik; 101b-109a varak; 27 satır; Krem renkte filigranlı kâğıt; Eserin 

dikişleri gevşemiş, bazı varaklarda hafifçe lekeler oluşmuştur. 

Başlangıç: [71]. Nüshasındaki gibi. 

bitiş:  بالقوة فال محذور فيه فتدبر ولذلک قیل فعلق حسن االستفهام بوجود االستفهام داللة علی

ده علی شرح طاش کبریتمت الرسالة حاشية ابراهیم افندی الملقب بشهرلی زا .انه ال یحسن فی غیره  

 

[75]: Fevaidü'l-Fazliyye fî şerhi risâle fî âdâbi’l-bahŝ ve’l-münâzara 

    +Şehirlîzâde, bk. *71  فوائد الفضلية في شرح رسالة في آداب البحث والمناظرة 

Demirbaş numarası: 005021-X 

Diğer özellikler: Birgivî (ö. 981/1573)' nin şerhine bir şerhtir. 

İstinsah tarihi: Ramazan 1115/Ocak-Şubat 1704; Talik; 103b-108a va-

rak; 21 satır; Eserde bazı kelimelerin üzerine keşide çekilmiştir; Krem 

renkte filigranlı kâğıt; şirazesi dağılmış, dikişleri kopmuş, varaklar birbi-

rinden ayrılmış, ciltten ayrılmak üzeredir. Eserde lekeler oluşmuş, bazı 

varaklarda yazılar zarar görmüş, ve kitap kurtlarınca tahrip edilmiştir. 

başlangıç:  ابراهيم بن فضل الله  ...وبعد فيقول الفقير  ...الحمد لله رب العالمين  .بسم الله

 ...ان اشرح الرسالة المنسوبة  ...افواج الهموم قد كنت بتراكم امواج الغموم وااللم وتالطم  ...السيواسي 

قال المص بعد ما حمد الله وصلي علي  ...سميته بالفوائد الفضلية  ...شرعت في شرحها  ...محمد البركوي 

 نبيه واله اعلم ان المناظر اي من يكون بصدد المناظرة وهي مدافعة الكالم من الجاهلين

bitiş: منتهيا ذلك القياس الى ان ينتهى الحال الى عجز احدهما اي  وقـس الحال على هذا المذكور

 .المناظر والخصم اذ ال قدرة لها علي اقامة وظائفهما ال الي نهاية فاالتنها الزم قطعا والله اعلم بالصواب

 

II. SİVAS’TA TELİF EDİLEN ESERLER 

[76]: Mirsâdü’l-‘ibâd mine’l-mebde’ ile’l-me’âd 

المبداء إلی المعاد مرصاد العباد من   

Necmüddîn-i Dâye, Necmüddîn-i Râzî, Ebû Bekr Necmüddîn-i Dâye 

Abdullāh b. Muhammed b. Şâhâver el-Esedî er-Râzî (573/1177 - 654/1256) 
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أبو بكر نجم الدين دايه عبد الله بن محمد بن شاهور األسدي الرازي ،نجم الدين الرازي ،نجم الدين دايه  

Demirbaş numarası: 002784  

Eser mensur tasavvufî eserler içinde yaygın bir şekilde okunan kitap-

lardan biridir ve diğer Kübrevî müelliflerinin eserlerinden daha etkili ol-

muştur. Edebî ve tesirli bir Farsça ile yazılan Mirsâdü’l-‘ibâd bir mukad-

dime ile beş bölümden meydana gelir. Yaratılış mertebeleri ve mertebele-

rin kökenleri, nübüvvet ve dinin farklı boyutları, tasavvuf âdâb ve erkânı, 

rüya ve müşâhedelerin, zikirden kaynaklanan ve ona eşlik eden nurun 

farklı renklerinin tahlili, insanın bâtınî sûreti, lâyıkıyla yapıldığında farklı 

iş ve mesleklerden kazanılan mânevî faydalar eserde ele alınan başlıca 

konular arasında zikredilebilir. Mirsâdü’l-‘ibâd’ı 620’de (1223) Sivas’ta 

Alâeddin Keykubad’a takdim edilmiştir39.  

İstinsah tarihi: 14.yy; Nestalik; 89a+1b-88b varak; değişken satır; ko-

nu başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız 

kâğıt; Bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüştür. Eser su 

aldığından varakların çoğunda lekeler vardır. Mürekkep dağılması bazı 

yerlerde metne zarar vermiştir; Nüshada, eserin başı hata olarak sona ya-

nı 89. Varağa konulmuştur; Deffeleri kağıt ve sırtı deri kaplı mukavva bir 

cilt. (Resim: 6) 

başlangıç: عد پاذشاهی را که وجود هر موجودی نتیجة جود اوست و حّد و ثنای بیحمد بی

د اوست کهجود هر موجود به حمد و ثنای وجو   

bitiş: شها هزار مجلد کتاب باد این چنین ـ برای حضرت تو ساخته ازین معنی 

 Resim: 6 

                                                           
39 DIA , c. 32, s. 496-497. 
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 [77]: Münyetü’l-müftî  منية المفتي 

Yûsuf b. Ebî Saîd Ahmed es-Sicistânî ö. 666 (1268) 

 يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني 

Hanefi fıkhına dair eser, Sivas Şerefiyye Medresesinde 14 Zilhicce 

638 / 26 Haziran 1241 tarihinde telif edilmiştir40.  

Demirbaş numarası: 004009  

Müstensih: Ali b. Abdullah b. el-Şibli el- Hanefi41; İstinsah tarihi: 10 

Receb 760 / 7 Haziran 1359; İstinsah yeri: Trablus; Nesih; Ia+1a-249b va-

rak; 17 satır; Eserde konu başlıkları ve açıklanacak metin kırmızı mürek-

keple yazılmıştır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; şirazesi dağılmış, for-

ması cildinden ayrılmıştır. Çoğu varağında su lekelerinden dolayı karar-

malar vardır. Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır; Baştan 

bir varak eksiktir, Deffeleri, mıklebi basma şemseli, sırtı ve sertabı kahve-

rengi deri kaplı mukavva bir cilt. (Resim: 7) 

başlangıç:  فی االلفاظ من غير اخالل بالفهم وزاعیث فیه تجنیس الفتاوی الصغری وذکرت

كتاب الطهاراة  ...وسمیته منية المفتي وارفب الی الله الوهاب  ...ها مسائلها عقیب کتبها وفصول تجنیس

مسائل تنجيس المياه والثوب الکالم في عرق الحيوان وسوره ثم الخارج الذي ليس بحدث ثم مسائل ازالة 

 النجاسة ثم في الجنابة واالغتسال

bitiş: جهدت لتأصيل  :ه الله تعالیقال رضي الله عنه أنشدونا للقاضي االمام ابي زيد الدبوسي رحم

الدالیل في الوري فوفقني ربي فما طاش عن سهمي فاحییتها قد مات عن سنن الهدي بستنطی االحکام 

بالرای والفهم قال المصنف رحمه الله وقع الفراغ عن تسوید الربع عشرة لیلة خلت من شهر ذي الحجة 

ا الشعر لمحروسة سيواس بالمدرسة الشرفية سنة ثمان وثلثین وستمائة اخر الضحی من یوم الثلثات هذ

 .علی یدي الضعیف يوسف بن ابي سعد بن احمد السجستاني هکذا کتب بخطه في اخره

                                                           
40 Ziriklî, c. 8, s. 214; Kehhâle, c. 13, s. 270; İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c. 2, s. 554. 
41 Bu müstensihin ferağ kaydında yazdığı ifadeden dolayı ve hakeza istinsah ettiği nüsha-

lardan, kendisi sırf bir müstensih olmayıp ulama tabakasından bir zat olduğu anlaşılmak-

tadır, bu nüsha dışında tesbit ettiğim iki nisha daha vardır, birisi Şihâbüddîn (Ebü’l-

Abbâs) Ahmed b. Yahyâ b. Fazlillâh el-Ömerî ‘nin (ö. 749/1349) et-Taʿrîf bi’l-musṭalaḥi’ş-

şerîf adlı eseri, müstensih bu eseri 9 Zilhicce 764 () tarihindeTrablus’ta istinsah edilmiştir, 

Muhammed Hüseyin Şemseddin bu eseri bu nüshadan istifade ederek Beyrut’ta (1988) 

neşr etmiştir, tesbit ettiğim diğer nüsha ise el-Câmiatü’l-İslamiyye Kütüphanesinde 2921 

numara ile kayıtlı olan Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Alî b. Abdilkâfî es-Sübkî ‘nin 

(ö. 771/1370) Tabakātü’ş-Şâfiʿiyyeti’l-vüstâ eseridir, müstensih bu eseri. TDV İslâm An-

siklopedisi’nin 19. cildinde, 483-484 n 
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   Resim: 7 

 

[78]: Memeddü'l-'âbirin limâ fîhi min İmdâdi's-sâlikîn 

 ممد العابرين لما فيه من امداد السالكين 

Ahmed b. Ömer b. Muhammed Ali el-İzmiri ö. 1106 (1695'te hayatta)  

 أحمد بن عمر بن محمد علي األزميري

Taşköprizâde (ö. 968/1561)'nin âdâbi bahs ve münâzara konusunda 

yazdığı eserine kendisi tarafından yapılan şerhe bir haşiyedir. İzmiri ese-

rini hocası Tefsiri Mehmed Efendî’nın yanındayken Sivas’ta 1 Ramazan 

1106 (15 Nisan 1695) tarihinde kaleme almiştir. 

Demirbaş numarası: 005151-VI 

Müstensih: Muhammed b. Mustafa b. Ali; Talik; 89a-106b varak; 27 

satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; Kondisyon: Eserin şirazesi dağılmış, 

bazı varaklar ve formalar birbirinden ayrılmış, varakları kağıt yapıştırmak 

suretiyle tamir görmüş, varakları lekelenmiş, bazı varaklarında mürekkep 

dağılması metne zarar vermiştir. 

başlangıç:  وبعد فیقول المفتقر الی الله الغنی احمد  ...لک الحمد یا ذالمجد والعلی  .بسم الله

لما رأیا هذه الرسالة للمولي المحقق الفاضل لمشتهر بین االفاضل بطاش  ...مر بن محمد بن علی ابن ع

اردت مع قلة بضاعتي بل عدم استطاعتی ان اکتب علیها ما یزیل االعسار واالشکال  ...کبری زاده 

مانع لعطائه یعنی  قوله ال ...فسمیته بممد العابدین لما فیه من امداد السالکین  ...ویزید فیها الرغبة 

 یعطی ما یشاء لمن یشاء من عباده

bitiş:  بما یشعر بعدم الجواز اذا ال مزید علیها فیه کالم فتدبر الحمد لله الذی وفقنا لهذا بمحض

لطف وکرمه وما توفیقی اال بالله قد وقع الی اتمام البیاض فی یوم الجمعة فی غرة شهر رمضان فی سنة 

المشتهر بمحمد الدباغ ...السیواس حین االشتغال لدی االستاد المحقق ست ومائة والف فی بلدة  . 
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[79]: Eserin Diğer nüshası: 

Demirbaş numarası: 005311-III 

Müstensih: Muhammed Fehim; İstinsah tarihi: 1 Şaban 1272 /7 Nisan 

1856; Talik; 11a-45b varak; 15 satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 11a-

42a ve 45a varaklarında es-Samed eş-Şeyh Ahmed Mustafa adına vakıf 

mührü vardır; Eserin cildi gövdeden ayrılmış ve nemden dolayı lekeler 

oluşmuştur. 

Başlangıç ve bitiş42: [29]. Nüshasındaki gibi, 

 

III. SİVASÎ MÜSTENSİHLER 

[80]: el-Muhtasar   صرالمخت     

Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-

Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfi’î (722/1322 – 792/1390) 

سعد الدین مسعود بن فخر الدین عمر بن برهان الدین عبد الله الهروي الخراساني  ،التفتازاني

 التفتازاني الشافعي

Eser Ebû Ya‘kûb es-Sekkâkî (ö. 626/1229)’nin Miftâhu’l-‘Ulûm adlı ki-

tabının belâgat ilmine dair üçüncü bölümünün Hatîb el-Kazvînî (ö. 

739/1338) tarafından Telhîsü’l-Miftâh adıyla ihtisar edilip Teftazânî (ö. 

792/1390) tarafından el-Mutavvel fi’l-Me’ânî ve’l-Beyân (Şerhu Telhîsi’l-

Miftâh, eş-Şerhu’l-Mutavvel, el-Mutavvel Şerhu Telhîsi Miftâhi’l-‘Uulûm) 

adıyla şerh edilmiş ve daha sonra şerh etmiş olduğu eseri kısaltarak el-

Muhtasar’ı (Muhtasarü’l-Mutavvel, eş-Şerhu’l-Muhtasar, Muhtasarü’l-Me’ânî) 

meydana getirmiştir. Teftâzânî, Gucdüvân’da iken el-Mutavvel’i ihtisar 

etmesinin yanı sıra bazı ilâvelerde bulunarak meydana getirdiği bu çalış-

masını 756’da (1355) tamamlamış ve Celâleddin Ebü’l-Muzaffer Mahmûd 

Canıbeg Han’a ithaf etmiştir. (DİA c. 40, s. 299-308) 

Demirbaş numarası: 001585  

Müstensih: es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Hüseyin b. Mûsâ es-Sîvâsî; 

İstinsah yeri: Ankara, Kızıl bey Medresesinde; İstinsah tarihi: Receb 

1113/Aralık 1701; Nesih; I+229 varak; 19 satır; konu başlıkları kırmızı ile 

yazılmış, şerh edilecek metnin üzerine kırmızı ile keşide çekilmiş, metnin 

ve sayfanın etrafı kırmızı cetvelle çerçevelenmiştir; Krem renkte filigranlı 

kâğıt; Ia ve 2a varaklarında Umûr-i Şer'iyye ve Evkâf vekâlektî, Tedkîkat 

ve Te’lîfât-ı İslâmiyye Heyeti İlmiyyesi mührü ve 228b varağında 11 

Cemâziyelâhir 1262 *6 Haziran 1846+ tarihli Kırşehirli Musa Efendî’den 

                                                           
42 Bu nüshanın ferağ kaydında, müellifin telif ettiği tarıh ve telif yeri istinsah edilmemiştir. 
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alındığına dair bir not vardır, Eser 228b varağında bitmiş olup, Ia-1a va-

rakları arasında ve 229a-b varaklarında fevaid, 44-45, 125-126 varakları 

arasında şukka vardır; Eserin deffeleri ciltten ayrılma durumuna gelmiş, 

şirazesi dağılmış, bazı varakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, 

bazı formalar birbirinden ve ciltten ayrılmış, bazı varaklar kitap kurtları-

nın tahribatına maruz kalmış, bazı varaklarına kağıt yapıştırmak suretiyle 

tamir görmüş, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, bazı varakların dikiş-

leri gevşemiştir; Deffelerinin sathı ebru desenli kâğıt kaplı, deffelerinin 

kenarları ve sırtı kahverengi deri kaplı, mukavva bir cilt. (Resim: 8) 

başlangıç: وبعد ...ح صدورنا لتلخیص البیان فى ایضاح المعانىنحمدک یا من شر...بسم الله

قد شرحت فى ما مضى تلخیص المفتاح واغنیته ...مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازانى...فیقول

 باالصباح عن المصباح واودعته غرایب نکت سمحت بها االنظار

bitiş: اتحة ومنطویة على وان کال من السور بالنسبة الى المعنى یتضمنه مشتملة على لطف الف

 حسن الخاتمة ختم الله لنا بالحسنى ویسر لنا بالفوز بالذخر االسنى بحق النبى

 Resim: 8 
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[81]: Fetâvâ-yı Ali Efendî فتاوي علي أفندي 

Çatalcalı Ali Efendî, Ali b. Mehmed en-Nakşibendî el-Alâiyeli (ö. 

النقشبندي العالئيه ليعلي بن محمد  ،لي علي أفنديجتالجه  (1103/1692  

XI. (XVII.) yüzyıl Osmanlı Devleti’nde günlük hayatta karşılaşılan 

veya tartışılan konularla ilgili 4412 fetvayı ihtiva eden eser devrin din an-

layışını, toplum yapısı ve sosyokültürel değerlerini yansıtması bakımın-

dan önemlidir. Bu eser, Osmanlı Fetvahânesi’nin en muteber ettiği dört 

fetva kitabından biridir (Diğerleri Behcetü’l-fetâvâ, Netîcetü’l-fetâvâ, Fe-

tevâ-yı Feyziyye). Soru-cevap şeklinde düzenlenmiş olan fetvalar çoğun-

lukla ‚olur‛ ya da ‚olmaz‛ biçiminde kısa cevaplardan meydana gelmek-

te, bunların delillerine ve kaynaklarına yer verilmemektedir. Daha onar 

Ahıskalı Ahmed Efendî ile Gedizli Mehmed Efendî fetvaların orijinallerini 

kaydetmeden klasik fıkıh kitaplarında bu fetvalara mesnet teşkil eden 

hükümleri, kaynağın adını ve bölümünü de belirterek Arapça metinleriy-

le birlikte naklettikleri Nukūlü Fetâvâ-yı Ali Efendî adıyla birer eser ka-

leme almışlardır. Sâlih b. Ahmed el-Kefevî de her nakli ilgili fetvanın altı-

na kaydedip daha sonraki neşirlere esas teşkil eden metni oluşturmuş-

tur43.  

Demirbaş numarası: 005621-I 

Müstensih: Sivâsîzâde Abdülmecîd b. Emin ; İstinsah tarihi: 21 Rebi-

ulahir 1116 (23 Ağustos 1704); Talik; VII+258 varak; 27 satır; konu başlık-

ları ile ‚el-cevab olmaz‛ kelimelerinin üzerindeki keşideler kırmızı mü-

rekkeple yazılmıştır. 1b-2a varağında metnin etrafı altın yaldız bordürle 

diğer varaklarda kırmızı mürekkeple cetvellenmiştir; Nohudi renkte filig-

ransız kâğıt; 1a-258a varaklarında 1 adet eş-şeyh Ahmed Ziyaeddin Mus-

tafa adına mühür vardır; varakların çoğu lekelenmiş, mürekkep dağılması 

çoğu yerde metne zarar vermiştir; Eserde Ib-VIIb varakları arasında fihrist 

vardır; Deffeleri ve sırtı deri kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç:  الحمد لله رب العالمين والصلوة والسالم علي خير خلقه محمد وآله وصحبه

جنب ايكن وتسبيح وصلوة علي النبيي اتك جايز اولور مي الجواب اولور كتاب الطهارة زيد  .اجمعین

 معذورك وضوئني ناقض اوالن خروج

bitiş:  هند بر ولد طوغرسه ولد مزبورک فرجی وهم ذکری اولسه فرجندن تبول ایدوب

 .ذکرندن ایملسه ولد مزبور مؤنمیدر یوخسه مذکر میدر الجواب مؤنثدر

 

                                                           
43 DIA, cilt: 8, sayfa: 234-235. 
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IV. SİVAS’TA İSTİNSAH EDİLEN ESERLER 

[82]: el-Kâfî fî Şerhi’l-Vâfî   الكافي في شرح الوافي 

Ebü’l-Berekât Nesefî , Ebü’l-Berekât Nesefî Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn 

Abdullāh b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî ö. 710 *1310+ 

  لنسفيأبو البركات النسفي أبو البركات حافظ الـدين عبدالله بن أحمد بن محمود ا

Hem dîbâcede hem ferâğ kaydında belirtildiğine göre el-Hidâye’nin 

eksik ve muğlak bıraktığı yönleri tamamlamak amacıyla el-Câmi’u’l-kebîr, 

ez-Ziyâdât, Nazmü’l-hilâfiyât, el-Mebsût (el-Asl) yanında bazı vâkıât ve 

fetâvâ kitaplarından yararlanılarak 12 Ramazan 684 (11 Kasım 1285) sene-

sinde telif edilmiştir44. 

Demirbaş numarası: 003991  

Müstensih: Cemal b. Süleyman et-Terâzî; İstinsah yeri: Divriği (si-

vas)45; İstinsah tarihi: 21 Cemadiyulevvel 748 / 29 Ağustos 1347; Nesih; 1a-

186a varak; 25satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; 1a varağında eserin 

Gedûsî es-seyyid Hafız Muhammed adına Gedos Kütüphanesine vakfe-

dildiğine dair bir vakıf kayıt ve altında mührü vardır; şirazesi dağılmış, 

formaları cildinden ayrılmıştır. Varakların çoğunda su lekelerinden dolayı 

kararmalar oluşmuştur. Eser kâğıt yapıştırılarak tamir görmüştür; Başı 

eksiktir. Bu nüsha, eserin ikinci cildidir; Deffeleri, mıklebi ebru desenli, 

sırtı ve sertabı açık kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. (Resim: 9) 

  Resim 9 

 

                                                           
44 DIA, cilt: 32, sayfa: 567-568. 
45 Bu nüsha Divriği’de istinsah edilen tanıdığımız en eski nüshasıdır. 
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başlangıç: قير الن الغلة ما یملکوالتقرب الی الله تع بتملیک المال یکون للکحتاج الغني والف

کتاب البیوع البیع مبادلة المال بالمال بالتراضي وهو من االضداد ویقع في الغالب  ...دون الغنی بخالف 

 علی اخراج المبیع عن الملک

bitiş: سنین فهو من الثاني انه ليس فالولد من االول الحتمال انه من وطی االول وان کان اکثر من ال

 .من االول فجعلنا من الثاني والحمد لله رب العالمين والصلوة والسالم علي خیر خلقه محمد وآله اجمعین

 

[83]: Şifâü’ş-Şâfiyye  شفاء الشافیة 

Ahmed b. el-Hâcc Alî et-Tokâdî   احمد بن الحاج علی التوقاتی 

Cemâleddin İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) sarfa dair eş-Şâfiyye eserinin 

şerhidir. 121a varağında ketebe kaydında göre müellif eserini 5 Şevval 975/ 

3 Nisan 1568 tarihinde Tokad’da telif etmiştir. Bu eser Nadir nüshadır. 

Demirbaş numarası: 002385-II  

İstinsah tarihi: Receb 996 *Mayıs-Haziran 1588+; İstinsah yeri: Sivas; 

Nestâlik; 9b-121b varak; değişken satır; şerh edilecek metnin üzerine kır-

mızı ve siyah ile keşide çekilmiştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; bazı va-

rakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, bazı formalar birbirinden 

ve ciltten ayrılmış.  

başlangıç:  قال المص اما بعد حمد الله ذي االنعام اما کلمة متممنة بمعنی الشرط قیل لما اختلفوا

 فی اما فقال بعضهم انه اسم وقال بعضهم انه حرف قال الشارح اما کلمة لتناول

bitiş: : ة فی العاطفة وکذا فی القوة کمات الناس حتی االنبیاء اوفی الضعف کقدم الحاج حتی المشا

فی الجارة واالبتدائیة واالمثلة مشهورة الحمد لله علی التمام وللرسول محمد افضل الصلوة والسالم فرغ من 

 تسوید شفاء الشافیة بعون الملک العالم مؤلف احمد بن الحاج علی الشهیر بابن عرقدجی التوقاتی

 

[84]: eş-Şâfiye  الشافية 

İbnü’l-Hâcib, Ebû ‘Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. 

Yûnus el-Mâlikî (570/1175 – 646/ 1249) 

 أبو عمرو جمال الدین بن عثمان عمر بن أبي بكر بن یونس المالكی ،ابن الحاجب

Arapça sarfına dair muhtasar bir eserdir. Eserin derkenarlarında ha-

şiyeler vardır46.  

Demirbaş numarası: 002207-II  

Müstensih: Mustafa b. Ahmed; İstinsah Tarihi: 1090 *1679+; İstinsah 

yeri: Sivas, Şifaiyye Medresesinde; Talik; 57a-98 b varak; 15 satır; metnin 

etrafı kırmızı mürekkeple cetvellenip çerçevelenmiştir. Konu başlıkları da 

                                                           
46 DİA cilt: 21, sayfa: 55-58. 
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kırmızı mürekkeple yazılmıştır; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; şirazesi 

dağılmış, formalar ciltten düşmek üzeredir. Varakların çoğunda lekeler 

vardır. Bazı yerlerde mürekkep dağılması metne zarar vermiştir. 

başlangıç:  خاتم الحمد لله رب العالمین والصلوة والسالم على سیدنا محمد  ...بسم الله

وبعد فقد سألني من ال يسعني مخالفته ان الحق بمقدمتی فی االعراب مقدمة في التصريف  ...النبیین 

 علی نحوها ومقدمة فی الخط فاجبته

bitiş:  لقولهم لدیک وکال یکتب علی الوجهین الحتماله وأما الحروف فـلم يكتب منها بالياء غير

 بلى والی وعلى و حتى والله اعلم بالصواب

 

[85]: Hâşiye 'ala şerhu İsbâti'l-vâcib  حاشية علي شرح إثبات الواجب 

Mirzâ Cân Habîbullah b. Abdullah eş-Şîrâzî el-Bağnevî (ö. 994/1586?) 

 ميرزا جان حبيب الله بن عبد الله الشيرازي الباغنوي

Molla Hanefî et-Tebrîzî (ö. 942 /1535) tarafından Celâleddin ed-

Devvânî’nin (ö. 908/1502) Risâle fî iŝbâti’l-vâcib’i üzerine yazılan şerhe bir 

haşiyedir47.  

Demirbaş numarası: 006123-I 

Müstensih: Ebu-l Kâsım b. Receb Fakih; İstinsah yeri: Sivas; İstinsah 

tarihi: 20-30 Rebiulevvel 1094 / 19-29 Mart 1683; Talik; 1b-22 66a-102b va-

rak; 19 satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; Kondisyon: Eserin varakları 

su almış lekeler oluşmuş, bazı varakları kâğıt yapıştırılarak tamir görmüş-

tür; deffeleri ve sırtı desenli kâğıt kaplı mukavva bir cilt; Bu nüshanın va-

rakları onarım esnasında yanlış ve hatalı ciltlenmiştir, eserin varakları bu 

şekilde olması gerekmektedir: (1b-22b) ve (66a-102b); Müstensih, nüshayı 

hocasın Tefsirî Mehmed Efendî Mehmed ed-Debbâğ el-Ayıntâbî el-Sivâsî 

(ö. 1111/1699)’nin yanındayken istinsah etmiştir. 

başlangıç:  قوله منهم من زعم ان جميع براهين هذا المطلب يتوقف اه ففيما ذكره اشارة  .الله بسم

الي الرد علي القائل الغير الفارق قوله و لو كان جاريا في ابطال الدور اي ابطال الدور ال يرد صريحا وليس 

  الدليل الذي يجري

bitiş:  لمطابقة لها في الماهية هو حصول صورة الشئ في العقل وان يكون موجودا فيه بصورته

كالماهيات المعلومة والله اعلم وليكن هذا آخر ما قصدنا ايراده في حاشية الرسالة وشرحها مع التزام محاورة 

 .الطالب وحل كتب غير هذا الكتاب والحمد لله علي التمام والصلوة والسالم علي رسوله

 

 

                                                           
47 Hâcî Halîfe, c. 1, s. 842. 
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[86]: Hâşiye ‘alâ İsbâti’l-vâcib    الواجبحاشية علي إثبات  

Kadızâde el-Karahrûdî Alâüddîn Abdülhalik el-Karahrûdî el-

Hemedâni (ö. 1073/1662) قاضي زاده الكرهرودي عالء الدين عبدالخالق الكرهرودي الهمداني 

Celâleddin ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) Risâle fî iŝbâti’l-vâcib’i üze-

rine bir şerhtir. Eserin derkenarlarında hâşiye vardır48.  

Demirbaş numarası: 006123-II 

Müstensih: Ebi’l Kasım b. Receb Fakih; İstinsah yeri: Sivas; İstinsah 

tarihi: 20-30 Rebiulevvel 1094 / 19-29 Mart 1683; Talik; 41b-58a varak; 25 

satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt, varakları su almış lekeler oluşmuş, 

bazı varakları kâğıt yapıştırılarak tamir görmüştür. 

başlangıç:  اعلم ان المقدمة المذكورة انما يتم لو ثبت انه ال .قوله اذ كل ممكن فله علة .بسم الله

يجوز ان يكون وجود ممكن مما يقتضيه مهية امر اخر من حيث هي هي بال اشتراط وجوب بان يكون 

كن من لوازم ماهية ذلك االمر االخر وال بد لنفي هذا االحتمال من دليل ودعوي البداهة غير وجود المم

 مسموعة

bitiş:  ومن حیث الرحجان مع وجود ما فرض عدم فیکون ترجیح احد الوجوددین علی

 .االخر ترجیحا من غیر مرجح واا تساوی الوجود والعدم فلیس متصور بل عدم التساوی ینفعه فافهم

 

[87]: Şerhu İsbâti’l-vâcib   شرح إثبات الواجب  

Molla Hanefî et-Tebrîzî Muhyiddîn Muhammed b. Alî el-Karabâğî 

et-Tebrîzî er-Rûmî el-Hanefî (ö. 942 / 1535) 

 مال حنفي التبريزي محيي الدين محمد بن علي القره باغي التبريزي الرومي الحنفي

Celâleddin ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) Risâle fî iŝbâti’l-vâcib’i üzeri-

ne bir şerhtir49.  

Demirbaş numarası: 006123-III  

Müstensih: Ebi-l Kâsım b. Receb Fakih; İstinsah yeri: Sivas; İstinsah 

tarihi: 20-30 Rebiulevvel 1094 / 19-29 Mart 1683; Talik; 59b-102b varak; 19 

satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt, eserin bazı yerlerinde su lekelerin-

den dolayı su oluşmuştur. Dikişlerinde ayrılma vardır, Bu nüshanın va-

rakları onarım esnasında yanış ve hata ciltlenmiştir, eserin varakları bu 

şekilde olması gerekmektedir: (59b-65b) ve (23a-39a); Müstensih, nüshayı 

hocasın Tefsirî Mehmed Efendî Mehmed ed-Debbâğ el-Ayıntâbî el-Sivâsî 

(ö. 1111/1699)’nin yanındayken istinsah etmiştir.  

                                                           
48 Hâcî Halîfe, 842; Âgā Büzürg-i Tahrânî, c. 9, s. 871, 6/11; Muhsin el-Emîn, c.7, s.458. 
49 DIA, c.24, s. 369. 



 198        Muhammed Hüseynî 

başlangıç:  الحمد لله لمن تقدس جنابه عن أن يكون شريعة لكل وارد وتنزه عن أن  .بسم الله

وبعد فهذه فوائد شريفة كافية  ...لعقول واألفهام في كبرياء ذاته يطلع عليه إال واحد بعد واحد تحيرت ا

 ..ونكات لطيفة وافية في حل رسالة إثبات الواجب المشتملة علي الدقائق في تحقيق أعلي المطالب للمولي 

قوله البراهين اي الدالئل ...كتبتها تذكرة لالحباب  ...محمد الدواني  

bitiş:  یزید واعلی االستلزام ولم یدعوا التقدیم فال یکون ما ذکره قوله انه اه یعنی انهم لم

المتأخرون فی التقدیم تاما عند الحکما نقال عن القدما کما انه لیس بتمام عقال ال بالدلیل وال بالبداهة هذ 

 .اخر ما قصدنا ایراده فی شرح رسالة اثبات الواجب جل شانه

[88]: Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm رر الحكام في شرح غرر األحكام 

Molla Hüsrev, Muhammed b. Ferâmurz b. Ali er-Rûmî (ö. 885/1480) 

  محمد بن فرامرز بن علي الرومي ،مال خسرو

Müellifin daha önce Hanefî fıkıh kitaplarını esas alarak hukuk metni 

kapsamında olup Gurerü’l-ahkâm adında kaleme aldığı serine 2 Cemaze-

yilevvel 883 (1 Ağustos 1478) tarihinde kendisi şerh ettiği eserdir50.  

Demirbaş numarası: 004020  

Müstensih: Osman b. Mustafa b. Abdurrahim et-Turhâlî; İstinsah 

yeri: Sivas (Şifaiye Medresesi); İstinsah tarihi: Ramazan 1110 / Mart-

Nisan 1699; Nestalik; II+258 varak; 29 satır; Tezhip özellikleri: Eserde ko-

nu başlıkları ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Eserde metnin etrafı kırmızı mürekkeple cetvellenmiştir; 

Kâğıt: Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Kayıt bilgileri: Ia-b varağında fihrist 

vardır, 1a varağında Abdullah b. el-Hacı Halil b. Hasan b. Abdulhalim el-

Karataşî adına temellük kaydı ve altında mühür vardır; Kondisyon: Ese-

rin şirazesi dağılmış, varakları ciltten ayrılmış, bazı varakları kağıt yapış-

tırmak suretiyle tamir görmüş, sırtı parçalanmış, eser su aldığından va-

rakların çoğu lekelenmiş, mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar 

vermiştir. Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır. Eserin acil 

restorasyona ihtiyacı vardır; Cilt Özelliği: Deffeleri gömme şemseli ve sırtı 

kahverengi deri kaplı mukavva bir cilt. 

başlangıç: 

الحمد لله الذي احكم احكام الشرع القويم بمحكم كتابه واعلي اعالم الدين المستقيم بمعظم  .بسم الله 

ي ذوي االستبصار ان امابعد فان من المقدمات المقررة عند اولي االبصار والمسلمات المحررة لد ...خطابه 

ان اسيمه بعد االتمام درر الحكام في شرح غرر االحكام  ...شرف االنسان في الدارين ونيله درجات الكمال 

 الباء للمالبسة ...

                                                           
50 DIA, c .30, s. 252-254 
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bitiş:  المشحون بالفوائد والشرح الشریف المملو بالفرائد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي

ا عليه وما كنا نقدر عليه لو ال ان اعاننا الله ليس الغرض من هذه الكلمات التمدح بل لو ال ان هدانا الله واعانن

وقد وقع الفراغ من تأليفه يوم السبت الثاني من جمادي  .االمتثال بما يفهم من قوله تعالي واما بنعمة ربك فحدث 

شر من ذي القعدة سنة سبع االولي سنة ثلث وثمانين وثمانمائة وقد كان البداية في يوم السبت الثاني ع

 .وسبعين وثمانمائة علي يد اضعف عباد الله تعالی واحوجهم الي رحمته مؤلف الکتاب محمد بن فرامرز

 

[89]: Hâşiye 'alâ Şerhi Hidâyeti’l-hikme  حاشية علي شرح هداية الحكمة 

Muslihuddîn Lârî, Molla Muslihuddîn Muhammed b. Salâh b. 

Celâliddîn el-Mültevî el-Lârî (ö. 979/1572) 

 مصلح الدين الالري مال مصلح الـدين محمد بـن صالح بـن جالل الدين الملتوي الالري

Esîrüddin el-Ebherî’nin (ö. 663/1265?) felsefe konusunda kaleme 

alınmış Hidâyetü’l-hikme adlı eserine Kādî Mîr (ö. 909/1503-1504) tarafın-

dan yazılan şerhine bir haşiyedir51.  

Demirbaş numarası: 005887-I 

Müstensih: Abdurrahman Muhammed; İstinsah yeri: Sivas, Şifâiye 

Medresesinde; İstinsah tarihi: Receb 1113 / Aralık 1701; Nesih; 1b-72b varak; 

19 satır; Tezhip özellikleri: Eserde ‚gavlehu‛ kelimeleri kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır; Kâğıt: Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Kondisyon: Eserin şirazesi 

dağılmış formaları birbirinden ayrılmıştır. Eserin çoğu varağında su lekele-

rinden dolayı kararmalar vardır. Çoğu varağında yırtık vardır. Eser kötü 

durumdadır acil restorasyona ihtiyacı vardır; Cilt Özelliği: Deffeleri krem 

renk kâğıt kaplı ve sırtı siyah deri kaplı mukavva bir cilt;  

başlangıç: 

اما بعد فيقول  ...الحمد لله الذي تخلص بهداية حكمته حواشي قلوبنا عن غواشي الريوب  .بسم الله 

اني اتيت فيما مضي بحواشي كاشفة عن  ...صلح الدين الالري االنصاري محمد المدعو بم ...افقر الخلق 

قوله اعلم ان الحكمة علم باحوال الخ اقول للمناظرين في هذا التعريف انظار  ...غواشي علي شرح الهداية 

 الن المراد بالعلم اما القواعد المخصوصة

bitiş: بار مبني علي االمور العرفية ال يتحقق فيه هذا االعت .قوله ثم عمموا اعتبارها في سائر األجسام

 .الن كرة االرض ليست لها كل من الجهات تمت

 

[90]: Hâşiye 'ala'l-Fevâ'idü’l-Fenâriyye  حاشية على الفوائد الفنارية 

Kul (Kavil) Ahmed Ahmed b. Muhammed b. Hıdır el-Hanefi (ö. 

950/1543 civarı)  ضر الحنفيأحمد بن محمد بن خ ،قول أحمد  

                                                           
51 DIA, c.27, s.103-104. 
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Esîrüddîn Ebherî’nin (ö. 663/1265?) Îsâgūcî (er-Risâletü’l-Eŝîriyye) adlı 

mantık kitabına Molla Fenârî (ö. 834/1431) tarafindan yazılan şerhe haşi-

yedir52. 

Demirbaş numarası: 005406-II 

İstinsah yeri: Sivas, Şifâiyye Medresesi; İstinsah tarihi: 1134/1721; 

Nestalik; 30a-79b varak; 15 satır; Tezhip özellikleri: Eserde ‚gavle‛ keli-

melesi ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Eserde metnin ve derkenarın etrafı kırmızı mürekkeple cetvel-

lenmiştir; Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt; Kayıt bilgileri: Eserde 62a 

varağında 1 adet Ahmed Saadettin Mustafa adına mühür vardır; Kondis-

yon: Eserin şirazesi gevşemiş, bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle 

tamir görmüş, eser yoğun oranda su aldığından varakların çoğu lekelen-

miş, mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar vermiş, metin okuna-

maz hale gelmiştir. Eserde varakların kenarlarında yırtıklar vardır. Eser 

kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır, 

başlangıç: را لك علي ما حمدا لك اللهم على ما منحت به علي من معارف األفاضل وشك .بسم الله

اما بعد فلما كانت الفوائد الفنارية مشتملة علي ما ال يخلوا عن الغموض واالغالق ومع هذا اخوان الزمان  ...

قوله حمدا لك من جملة المصادر المحذوف فعلها وجوبا سماعا ...راغبون فيها   

bitiş: لله من الواصلين بالريب بخالف االخرین ولهذا اخص المصنف العمدة في البرهان جعلنا ا

 .الى اليقين ال من السامعين ورزقنا بعنايته فیه الي الحق اليقين

 

 

[91]: Hâşiye 'alâ şerhi Îsâgūcî  حاشية على شرح إيساغوجي 

Muhyiddin Muhammed b. Musa et-Tâlişî (ö. 887/1482) 

 (الطالشي)محيي الدين محمد بن موسى التالشي 

Ebherî’nin (ö. 663/1265?) mantık konusunda kaleme aldığı meşhur 

Îsâgūcî adında kitabına Hüsâmeddin Hasan el-Kâtî tarafından şerh edilen 

esere haşiyedir. Eserin derkenarlarında ise haşiyeler vardır53. 

Demirbaş numarası: 005406-V 

Müstensih: Hasan b. Muhammed; İstinsah yeri: Sivas, Şifâiyye Med-

resesi; Nestalik; 101a-160b varak; 17 satır; Tezhip özellikleri: Eserde ‚gav-

le‛, ‚egul‛ kelimeleri ve bazı kelimelerin üzerindeki keşideler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Eserde metnin ve derkenarın etrafı kırmızı mü-

rekkeple cetvellenmiştir; Kâğıt: Krem renkte filigransız kâğıt; Kayıt bilgi-

                                                           
52 DIA, c.30, s. 245-247. 
53 Kehhâle, c.12, s.64; İsmail Paşa Bağdâdî (1951), c.2, s.210. 
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leri: Eserde 160a varağında 1 adet Ahmed Saadettin Mustafa adına mühür 

vardır; Kondisyon: Eserin şirazesi gevşemiş, bazı varakları kağıt yapış-

tırmak suretiyle tamir görmüş, eser yoğun oranda su aldığından varakla-

rın çoğu lekelenmiş, mürekkep dağılması çoğu yerde metne zarar vermiş, 

metin okunamaz hale gelmiştir. Eserde varakların kenarlarında yırtıklar 

vardır. Eser kitap kurtlarının tahribatına maruz kalmıştır. 

başlangıç:  الحمد لله الواجب وجوده الممتنع نظيره قوله  ...الحمد لله رب العالمين  .بسم الله... 

اقول افتتح كتابه بالحمد بعد االبتداء بالتسمية الن اداء الواجب من شكر نعمائه واجب الحمد هو الوصف 

بالجميل علي جهة التعظيم والتبجيل وفي هذا التعريف اشارة الي ان مورد الحمد هو اللسان وحده الن 

 المفهوم من اللفظ

bitiş: م بان كل موجود متحيز النه يدرك ان كل ما هو مشاهد محسوس فهو متحيز والغرض يحك

 .من المغالطة تغليظ الخصم ودفعه

 

[92]: Miftâh-ı Behişt  مفتاح بهشت 

İbrâhîm b. Ahmed b. İbrâhîm (ö. 1173/1759’dan sonra) 

 ابراهیم بن احمد بن ابراهیم

Ahlak ve nasihatla ilgili bir eserdir. Tevhid, iman, miraç, salatü selam 

getirmek, mucizat, abdest, namaz, kurban, hac, ana-baba hakkı, Komşu-

luk gibi konulardan bahsetmektedir. Müellifin 1173 *1759-60] tarihinde 

Miftâhü’s-sudûr isimli yazmış olduğu eserin yine kendisi tarafından yapı-

lan tercümesidir. İslam ve ahlakla alakalı bir eserdir. 

Demirbaş numarası: 001326  

Müstensih: Abdullâh b. Hasan b. Ömer; İstinsah tarihi: 1258 *1842-

43+; İstinsah yeri: Sivas; Rika; III+307 varak; değişken satır; Tezhip özel-

likleri: Eserin 1b ve 2a sayfalarında metin etrafı altın yaldızlı bordürlü ve 

çift siyah cetvelle çerçevelenmiş, konu başlıkları kırmızı mürekkeple ya-

zılmış, metin etrafı kırmızı cetvelle çerçevelenmiş, bazı satır ve kelimele-

rin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiştir; Kayıt bilgileri: Eserin 

IIa ve 1a varaklarında Umûr-i Şer'iyye ve Evkâf vekâlektî, Tedkîkat ve 

Te’lîfât-ı İslâmiyye Heyeti İlmiyyesi mührü, 1a varağında 25 Cemâzi-

yelâhir 1275 *30 Ocak 1859+ tarihinde Sûfî el-Hâc Muhammed Efendî b. 

Mustafa Muhammed Hâcî Mûsâ Ankaravî tarafından vakfedildiğine dair 

bir vakıf kaydı, 1b varağında Vedûd Dede vakfına ait olduğuna dair bir 

vakıf kaydı ve altında Muhammed Şevket yazan bir mühür bulunmakta-

dır; Kondisyon: Eserin varakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, 

yazılar sudan zarar görmüş, bazı varaklarına kâğıt yapıştırmak suretiyle 
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tamir görmüş, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, bazı varakların dikiş-

leri gevşemiş, mıklebinde yırtıklar oluşmuştur; Eser Muharrem 1296 *Ara-

lık-Ocak 1878-79+ tarihinden Ahaveynzâde Lutfüllâh tarafından tamir 

edilmiştir. Eserin Ib-IIb varakları arasında fihrist bulunmaktadır. Eser 

305b varağında bitmiş olup306a-307b varakları arası boştur. Eser ismi 1b 

varağında serlevhada olup eser müellif ismi 2a varağında yedinci satırda 

yer almaktadır; Cilt Özelliği: Deffeleri ve sırtı vişneçürüğü renginde deri 

kaplı, şemseli bordürlü mukavva bir cilt; Az rastlanan bir nüshadır.  

başlangıç:  حمد و ثنای بی قیاس و منت شکر و سپاس اول ذات پاکه اولسونکه  ...بسم الله

و حقیر فقیر وبعده اشبو بیک یوز یتمش اوج سنه سی ب ...کالم قدیمدن و قرآن عظیمدن 

لسان  ...اما بیک یوز یتمش سنه سندهبو حقیر  ...ابراهیم بن احمد بن ابراهیم ایدر که شب شتاده 

واول کتاب اسمنی مفتاح الصدور تسمیه ایدووب ...عربی اوزره   

bitiş:  جواب ویروبکتابمزی صاغ المز ویروب اندن صراط برق خاطف کیر کجوب داخل

پاکنی مشاهده ایلیه آمین جنان ایلیوب وشماهده جمال  

 

[93]: Haşiye 'alâ Şerhi Muhtasari’l-müntehâ  حاشية على شرح مختصر المنتهى 

Seyyid Şerîf Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf 

el-Hüsyenî el-Cürcânî (ö. 816/1413)  

 الشريف الحسيني الجرجانيأبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد  ؛سيد شريف ،جرجاني

Ibnü’l-Hâcib (ö. 646/1249)’in fıkıh usulüne dair Müntehe’s-sûl ve’l-

emel’inin kendisi tarafından yapılan el-Muhtasar’ı üzerine Adudüddin el-

Îcî (ö. 756/1355) tarafından yazılan şerhin hâşiyesidir54. 

Demirbaş numarası: 004549-I 

Müstensih: Ahmed; İstinsah yeri: Sivas; İstinsah tarihi: 16 Ramazan 

1102 (13 Haziran 1691); Nestalik; I+1a-82b varak; 19 satır; Tezhip özellikle-

ri: Eserde ‚Kavle‛ kelimeleri kırmızıyla yazılmış, bazı kelimelerin üzerine 

kırmızıyla keşide çekilmiştir; Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt; Kayıt 

bilgileri: Eserin 1a varağında Es-seyyid Muhammed Ramiz adına bir vakıf 

kaydı, Hüseyin b. Ahmed adına bir temellük kaydı vardır; Kondisyon: 

Eserin şirazesi ve sırtı dağılmış, formalar ve varaklar birbirinden ayrılmış, 

varakları su almış ve sayfalarında lekeler oluşmuş, bazı varaklarında mü-

rekkep dağılmış, bazı formların dikişleri kesilmiş, bazı formların dikişleri 

gevşemiştir; Cilt Özelliği: Deffeleri, mıklebi ve sırtı, sertabı kahverengi de-

ri kaplı şemseli mukavva bir cilt.  

                                                           
54 DIA c. 8, s. 134-136. 
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başlangıç:  قوله الحمد لله أردف التسمية بالتحميد في مفتتح الكالم اقتداء لما ورد في  .بسم الله

 ...األخبار واقتداء بطريقة األخيار وأداء لبعض حقوق ما استقرقته من ضروب اإلحسان التي من جملتها 

 فأشار أواًل بقوله برأ األنام إلى إفاضة الوجود

bitiş: ن االشکال وذلک اما بان ال یکون علی تالیف االشکال المذکورة ال ان یکون خارجا ع

 .بالفعل وال بالقوة واما بان یفقد شرط من شروط االنتاج کما تقدم بیانه

 

[94]: Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ شرح مختصر المنتهى 

Adudüddîn el-Îcî, Ebü’l-Fazl Adudüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. 

Abdilgaffâr b. Ahme eş-Şirâzî el-Îcî (ö. 756/1355) 

أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الشيرازي  ،عضد الدين اإليجي

 اإليجي

 İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249)’in Müntehe’s-sûl ve’l-emel’inin kendisi 

tarafından yapılan el-Muhtasar’ı üzerine yazılmış bir şerhtir. 734 (1334) yı-

lında tamamlanan eser ulemânın ilgisini çekmiş ve hakkında çok sayıda 

hâşiye kaleme alınmıştır55.  

Demirbaş numarası: 004549-II  

Müstensih: Ahmed; İstinsah yeri: Sivas, Tefsiri Medresesinde56; Nes-

talik; 83a-104b varak; 19 satır;  

başlangıç:  الحمد لله الذي برأ األنام وعمهم باإلكرام والدعوة إلى دار السالم وخص من  .سم الله

وبعد فإن من عناية الله بالعباد أن شرع األحكام وبين الحالل  ...شاء بمزايا اإلنعام والتوفيق لدين اإلسالم 

عمري الي تلخيص مقاصده  وصرفت بعض ...ابن الحاجب  ...وان المختصر لالممام العالمة  ...والحرام 

قال وينحصر في المبادي واالدلة ...ومبانيه   

bitiş:  بعض المباح مستغن وکل وضوء لیس بمباح فبعض المستغن لیس بوضوء وهذا مثل

  الرابع في الالزم والبیان بعکس

 

[95]: Hâşiyetü İbn Halef ‘alâ şerhi’s-Semerkandî ‘ala’r-Risâleti’l-

Vaz’iyye  بن خلف على شرح السمرقندي على الرسالة الوضعيةحاشية ا  

Halef el-Ahmedî, Ebü’l-Bekâ Muhammed b. Ali b. Halef el-Ahmedî 

el-Mısrî eş-Şâfi’î (ö. 909/1503’te hayatta) 

 ابو البقاء محمد بن علی بن خلف االحمدی المصری الشافعی ،خلف االحمدی

                                                           
55 DIA , c. 21, s. 410-414. 
56 Tefsirî Mehmed Efendî ( ö. 1111/1699) Şifaiyye Medresesinde uzun zaman müderrislik yap-

tığından dolayı, bu medrese Tefsiri Medresesi olarak da anılmıştır. 
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Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) vaz‘ ilmine dair er-Risâletü’l-

vaz’iyye risâlesinin Ebü’l-Kâsım es-Semerkandî’nin (ö. 888/1483’ten sonra) 

Şerhu’r-Risâleti’l-‘Adudiyye isimli vaz‘ konusundaki risâlesinin şerhi üzeri-

ne yapılan bir haşiyedir57.  

Demirbaş numarası: 002302-III58  

İstinsah yeri: Sivas, Kaya Ahmed Medresesinde; Nestalik; 61b-71b 

varak; 19 satır; Şerh edilecek metin üzerine de kırmızı mürekkeple keşide 

çekilmiştir; Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Eser aşırı derecede kitap kurtla-

rının tahribatına maruz kalmıştır. Eser su aldığından varakların çoğunda 

da lekeler vardır. 

başlangıç:  باسمه سبحانه وبحمده والصلوة على رسوله وآله خص اإلنسان بمعرفة  ...بسم الله

على طريق قول ابن الحاجب في  ،على أن الباء داخلة على المخصوص ،أي ميزه عن غيره بها ،أوضاع الكالم

 بحث المندوب واخص المندوب

bitiş: والخصوص إنما  ،قيل إنما يستعمالن في مفهومهما الكلي .تعمالن إال في جزئينقوله ال يس

والتقييد  ،مستعمل في معناه .كما في الحيوان في قولنا الحيوان الناطق ،يفهم من هیئة المركب اإلضافي

ة على والصلو ،والحمد لله أوال وآخرا ،هذا آخر ما أردها إيراده ،بالناطق يفهم من هیئدة المركب الوضع

 محمد ظاهرا وباطنا تمت

[96]: Kur'ân  

Demirbaş numarası: 000735-30  

Eser Nebe Sûresi 1. ayet ile başlayıp, Nâs Sûresi 6. ayet ile bitmekte-

dir. Cüz bitiminde, diğer cüz için rakabe kaydı olarak ayetin ilk kelimeleri 

kaydedilmiştir. 14b-15b varaklarında Mülk Sûresi vardır. 

Müstensih: Muhammed Rüşdî; İstinsah Tarihi: 1 Zilhicce 1245 /24 

Mayıs 1830; İstinsah Yeri: Divriği; Nesih, 15 varak, 15 satır; 1b varağında 

mihrabiyeli, pembe zeminli zencirekli koltuk içinde hatayi motifli, mavi - 

kırmızı tığ işlemeli bir serlevha, kalın ve ince olarak çift sıra altın yaldızlı 

bordür, siyah cedvel, diğer sayfalarda 14. sayfaya kadar kırmızı cedvel 

vardır. Eserde sûre başlığı, secavendler, aşr ve hizb kelimeleri kırmızıdır. 

Krem - yeşil - gri renkli filigransız kağıt. Eser alt bölümünden nem almış-

                                                           
57 el-Habeşî, c. 2, s. 981; KEHHÂLE, c.7, s. 11. 
58 Bu nüsha bir mecmua resail olup beş risaleden oluşmuştur, bu risaleler bu şekildedir: I+1a-

45b varaklarında 

İsâmüddîn İsferâyinî’nin (ö. 945/1538) Şerhu’r-Risâleti’l-vaz’iyye, 46a-61b varaklarında Ebü’l-

Kâsım Semerkandî’nin (ö. 888/1483’ten sonra) Şerhu’r-Risâleti’l-‘Adudiyye, 72a-160b varakla-

rında 1197 (1782-83) tarihinde istinsah edilen Seyyid Alizâde Ya‘kûb b. Seyyid Ali er-Rûmî 

el-Bursevî’nin (ö. 931/1524) Şerhu ‘alâ evâ’ili dibâceti’l-Misbâh, 161a-204b varaklarında Yahyâ 

b. Nasûh b. İsrâ’il’in (ö. 950/1532) Şerhü’l-‘Avâmili’l-mi’e li’l-Cürcânî. 
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tır, sayfa kenarlarında ve metin bölümlerinde nem ve toz nedeniyle küçük 

lekeler ve renk değişiklikleri, bazı sayfalarda çok sayıda büyük/küçük 

mürekkep dağınıkları oluşmuştur, okunaklıdır. Kırmızı renkli meşinden, 

kapaklarının üzeri kırmızı - mavi - sarı - beyaz desenli ebrulu kağıt kaplı 

mukavva bir cilt. 

başlangıç:  َل
ْ
ع
َ
ي
َ
َّ َكاّلَ س

ِۙ ثُم
َ
ون
ُ
َلم
ْ
ع
َ
ي
َ
َۜ َكاّلَ س

َ
َتلُِفون

ْ
خ
ُ
 فيِه م

ْ
م
ُ
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َ
َّب
ٍۚ َعِن الن

َ
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َ
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َٓ َ
َتس
َ
َّ ي
 َعم

َ
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ُ
م  

bitiş satırları:  
َ
اِسِۙ اَلَّذي ُقْل اَُعوذُ بِر َّ

اِس الَْخن
َ
و
ْ
س
َ
ِ الْو
ّ
اِسِۙ ِمْن َشر َّ

اِسِۙ اِلّٰهِ الن َّ
لِِك الن

َ
َّاِسِۙ م

ِ الن
ّ
ب

َّاِس 
الن
َ
ِة و َّ
اِسِۙ ِمَن الِْجن َّ

ُدوِر الن
ُ
 في ص

ُ
ِوس
ْ
س
َ
و
ُ
 ي

 

V. SİVASÎ NÜSHA SAHİBLERİ 

[97]: Gayŝü’l-mevâhibi’l-‘aliyye fî şerhi’l-Hikemi’l-‘Atâ’iyye 

 علية فی شرح الحكم العطائيةغيث المواهب ال

İbn Abbâd er-Rundî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İbrâhîm b. Ab-

dillâh en-Nefzî er-Rundî (733/1333 – 792/1390) 

 ابو عبد الله محمد بن ابراهیم بن عبد الله النفزی الرندی ،ابن عباد الرندی

İbn Atâullah el-İskenderî’nin (ö. 709/1309) el-Hikemü’l-‘Atâ’iyye adlı 

eseri üzerine yapılan en eski şerhtir. İbn Abbâd, müridleri Yahyâ b. Ahmed 

es-Serrâc ve Süleyman b. Ömer’in isteği üzerine kaleme aldığı eserde, hik-

metlerin sıralanışına müdahale etmeden Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî, Ebü’l-

Abbas el-Mürsî ve İbn Atâullah el-İskenderî’nin eser ve menkıbeleri başta 

olmak üzere çeşitli tasavvuf klasiklerinden faydalanmış, âyet ve hadislere 

sık sık atıfta bulunduğu gibi Arap edebiyatından da örnekler vermiştir59.  

Demirbaş numarası: 001378  

Müstensih: Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Kımmâc; 

İstinsah yeri: Mekke; İstinsah tarihi: 10 Muharrem 853 /5 Mart 1449; Ne-

sih; I+96 varak; 29 satır; Eser de şerh edilecek metin kırmızı ile yazılmış; 

Krem renkte filigranlı kâğıt; Ia varağında Edirnelî Muhammed, Alî, Sey-

feddîn Ebü’n-Nûr eş-Şeyh Abdurrahman Refî’ İbn eş-Şeyh Muhammed 

en-Nazmî el-Halvetî es-Sivâsî eş-Şemsî60 Cemâziyelevvel 1129/ Nisan-

Mayıs 1717 tarihili temellük kaydı ve altında okunamayan bir mühür ve 

                                                           
59 DİA cilt: 19, sayfa: 266-267. 
60 küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almıştır. İlimle beraber tasavvufî terbiyeden de geçmiş-

tir. Babası Şeyh Mehmed Nazmî Efendi’nin vefatından sonra onun yerine Yavaşça Mehmed 

Ağa Tekkesi’nde irşada başlamış, bunun yanı sıra Sultân Bâyezid Câmii’nde vâizlik yap-

mıştır. 1132/1720 yılında serseriler tarafından öldürülmüş ve şeyhi olduğu tekkenin hazire-

sinde babasının yanına defnedilmiştir. Kaynaklarda Şeyh Abdurrahman Refî’ (Refî’â) Efen-

di’nin iyi bir vaiz olduğu ve daha ziyade ilahî tarzında şiirler söylediği nakledilmektedir 

(Abdülkadiroğlu, s. 134; Tuman, s. 369; Akbayar, s. 1372; Çapan, s. 249-250; İnce, s. 371) 
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onun altında Hocazâde Ahmed Efendî’nin vakfı olduğunu bildiren bir 

vakıf kaydı, 1a ve 95b varaklarında Vakf hâze’l-kitâb Tâliben li-

merzâti’llâhi’l-meliki’l-vehhâb Alî b. Hasan İbn eş-Şeyh el-Hâcc Muham-

med ‘ufiye ‘anhum adlı vakıf mührü bulunmaktadır; Eserin şirazesi da-

ğılmış, bazı varakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, bazı forma-

lar birbirinden ayrılmış, bazı varaklar ve cilt kitap kurtlarının tahribatına 

maruz kalmış, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, bazı varakların dikiş-

leri gevşemiştir; Deffelerinin sathı ebru desenli kağıt kaplı, sırtı kahveren-

gi deri kaplı mukavva bir cilt. (Resim: 10) 

 Resim 10 

 

başlangıç:  الحمد  ..محمد بن ابراهیم بن عباد النقری الزیدی  ...قال العبد الفقیر  .بسم الله

ا رأينا كتاب الِحَكم المنسوب إلى الشيخ اإلمام المحقق العارف  ...لله المتفرد بالعظمة والجالل 
ّ
أما بعد فإنا لم

لي ابن المفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله اإلسكندري رضي المكاشف الو

أخذنا في وضع تنبيه يكون  ...الله عنه ونفعنا به من أفضل ما صنف في علوم التوحيد وأجّل ما اعتمده بالتفهم 

 كالشرح لبعض معانيه

bitiş: محمد بن ابرهیم بن  ...لیف الفقیر علی حکم تاج الدین عطا الله رحمة الله تعالی الیه تا

 ...ثالث وخمسین وثمانمایة  ...العاشر من شهر الله المحرم  ...وکان الفراغ منه  ...عباد التقری الزیدی 

الحمد لله رب العالمین ...وذلک بمکة   
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 [98]: İrtişâfü’d-darab fî lisânil-‘Arab  ارتشاف الضرب من لسان العرب 

Ebû Hayyân el-Endelüsî, Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. 

Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî (654/1256 – 745/1344) 

 ابو حیان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي ،أبو حيان األندلسي

İbn Mâlik et-Tâî’nin (ö. 672/1274) sarf ve nahve dair Teshîlü’l-fevâ’id ve 

tekmîlü’l-makâsıd adlı eserin üzerine Ebû Hayyân el-Endelüsî tarafından et-

Tezyîl ve’t-tekmîl fî şerhi’t-Teshîl adlı şerhin muhtasarıdır61. 

 Resim 11 

 

Demirbaş numarası: 001548  

Müstensih: Ahmed b. en-Nakîb eş-Şâfi’î , İbnü’n-Nakîn el-Mısrî , 

Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Lü’lü’ b. Abdillâh er-Rûmî el-Mısrî62 

(ö. 769/1368); Istinsah tarihi: 5 Şaban 739/ 16 Şubat 1339; Nesih; II.cilt; 

I+285 varak; 23 satır; Nohudi renkte filigransız kâğıt; Ia varağında bir ta-

ne, 2a varağında iki tane Umûr-i Şer'iyye ve Evkâf vekâlektî, Tedkîkat ve 

                                                           
61 DİA cilt: 10, sayfa: 152-153. 
62 702 (1302) yılında Kahire’de dünyaya geldi. Babası Lü’lü’ Kahire’de bir emîrin idarî işlerini 

(nakiblik) yürüttüğü için Nakīb lakabıyla anıldığından İbnü’n-Nakīb adıyla meşhur olmuş. 

İbnü’n-Nakīb, devrin ilmî geleneğine uygun şekilde hıfzını ve temel dinî tahsilini İbnü’l-

Kammâh, İbn Abdülhâdî, Kutbüddin es-Sunbâtî, Ebü’l-Hasan İbnü’l-Mülakkın, Ebû 

Hayyân el-Endelüsî ve Takıyyüddin es-Sübkî gibi döneminin önde gelen âlimleri nezdinde 

tamamladı. İbnü’n-Nakīb’in eserleri: ʿUmdetü’s-sâlik ve ʿuddetü’n-nâsik, es-Sirâc fî nüketi’l-

Minhâc, Teshîlü’l-hidâye ve tahsîlü’l-Kifâye ve et-Tevşîhu’l-müzehheb fî tashîhi’l-Mühezzeb. (Âgā 

Büzürg-i Tahrânî, c. 19, s. 303; DIA, cilt: 33, sayfa: 45-49 ve cilt: 27, sayfa: 154-155) 
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Te’lîfât-ı İslâmiyye Heyeti İlmiyyesi mührü, 283a varağında Sivas Kaza-

sından Hasan Hüseyin adında bir temellük kaydı vardır; bazı varakları su 

almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, bazı varaklar kitap kurtlarının tahri-

batına maruz kalmış, bazı varaklarına kağıt yapıştırmak suretiyle tamir 

görmüştür; Deffeleirnin ve mıklebinin sathı siyah renkte suni deri kaplı, 

sırtı ve sertabı kırmızı renkte deri kaplı mukavva bir cilt. (Resim: 11) 

başlangıç:  ن مصدرا وزعم باب المفعول له نظافرت النصوص علی شرط ان یکو .بسم الله

 یونس ان قوما من العرب یقولون اما العبید

bitiş:    استعماله بالواو االلف والیا عند ابی علی والله اعلم بالصواب 

 

[99]: et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ve’s-sîretü’l-Ahmediyye 

 الطریقة المحمدیة والسیرة األحمدیة  

Takiyyuddîn Mehmed b. Pîr Alî el-Hanefî el-Birgivî (929/1523 – 

علي الحنفي البركوي  (پیر)تقي الدين محمد بن بیر   (981/1583  

Birgivî Mehmed Efendî’nin (ö. 981/1573) Kitap ve Sünnet bağlamında 

ahlâkî konulara dair Arapça eseri. Eserin muhtevası müellif tarafından üç 

ana bölüme (bab), her bölüm de üç alt bölüme (fasıl) ayrılmıştır. Birinci 

bölüm, Kitap ve Sünnet’e bağlı kalıp bid‘atlardan uzaklaşma ve ibadetle-

rin yerine getirilmesi sırasında aşırılığa kaçmama hakkındadır. İlk fasılda 

Kur’an ve hadislere dayanılarak Kitap ve Sünnet’e bağlılığın gereğine te-

mas edilmiş, ikinci fasılda bid‘atın zararlarına dair bazı rivayetler aktarıl-

dıktan sonra mutedil bir anlayışla hangi davranışların kaçınılacak 

bid‘atlar çerçevesine girdiği belirtilmiştir. Üçüncü fasılda ibadetlerin yeri-

ne getirilmesinde ve diğer hususlarda aşırılığa kaçmanın itidal dini olan 

İslâmiyet’le bağdaşmayacağı âyet ve hadislere, fukahanın görüşlerine da-

yanılarak ortaya konulmuştur. Eserin ikinci bölümün birinci fasılda kısaca 

Mâtürîdiyye akîdesi anlatılmakta, ardından küfrü gerektiren ve gerektir-

meyen hususlar sıralanmakta, çeşitli fırkalar anlatılmaktadır. İkinci fasıl 

gereğiyle amel edilmesinin amaçlandığı ilimlere dair olup burada öğre-

nilmesi farz-ı ayın olan ilmihal ile farz-ı kifâye ilimler anlatılmış ve öğre-

nilmesi kerih olanları sıralamıştır. Üçüncü fasıl takvâ hakkında olup bu 

kısımda yine âyet ve hadislerden hareketle takvânın önemi belirtilmiş, 

ardından takvânın uygulanacağı yerler ele alınmıştır. Burada riyâ, kibir, 

hased, kin vb. altmış kadar mesele âyetlerin yanı sıra birçok hadis ve nak-

le dayanılarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümü takvâ kapsamında olmadığı 

halde takvâ olduğu zannedilen hususlara dairdir. Bölümün birinci faslın-
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da namaz vb. ibadetler için yapılacak temizlikte aşırı derecede titiz dav-

ranmanın gereksizliği Hanefî fıkıh kitaplarından nakillerle açıklanmıştır. 

İkinci fasılda vakıflarda ve devlet dairelerinde çalışan kişilerle dost ve ar-

kadaş olmanın, onların yemeklerini yemenin meşruiyeti üzerinde durul-

muş, Üçüncü fasıl, bazı kişilerin Allah’a yakınlık vesilesi konumunda bu-

lunduğunu zannederek öne çıkardığı bid‘atlarla ilgilidir. Eserin 1a vara-

ğında bazı eserlerin kısaltılmışı gösterilmiş, IIIb ve 1a varağında fihrist 

vardır. Eserin sonu eksiktir. Metnin derkenarında haşiyeler vardır. Eser 

birkaç farklı müstensih tarafından yazılmıştır. Eserde sayfa sonundaki ke-

lime ile diğer sayfa başındaki kelime aynı yazılarak rakabe kaydı oluştu-

rulmuştur. Eserin 2a varağının on beş ve on altıncı satırında eser ismi yer 

almaktadır. Müellif ismi, eser isminden bulunmuştur63. 

Demirbaş numarası: 005519 

Nesih; III+161 varak; 17 satır; konu başlıkları ve bazı kitap isimlerinin 

kısaltılmış şekli bazı yerlerde kırmızı ile bazı yerlerde mavi ile yazılmıştır; 

Nohudi renkte filigranlı kâğıt; Ia varağında okunamayan bir mühür, Ib 

varağında Rabîülevvel 1183/Temmuz-Ağustos 1769 tarihinde Hasan, Zil-

kade 1186/Ocak-Şubat 1773 tarihinde İbrâhîm isminde çocukların tevellüd 

kaydı, IIIa varağında Koyulhisarı *Sivas+ es-Seyyid İbrâhîm Efendî’ye ait 

temellük kaydı vardır; Eserin şirazesi dağılmış, dikişleri kopmuş, bazı 

formlar ciltten ve birbirinden ayrılmaya yüz tutmuştur. Bazı varakları su 

almış, bazı varaklarda mürekkep sayfaya dağılmış, bazı formalar cildin-

den ayrılmıştır; Deffelerinin sathı kahverengi kağıt kaplı sırtı bez bir cilt. 

başlangıç:  ًة وسطاً خير امم والصلوة و السالم على افضل من ال ...بسم الله
ّ
حمدلله الذي جعلنا ام

 الدنيا فانية سريعة الزوال ...اوتي النبوة والحكم
ّ
وبعد فان العقل والنقل متوافقان والكتاب والسنة متطابقان ان

فاردت ان اصنف الطریقة المحمدیة و احببت ان ابین السیرة االحمدية...والخراب  

bitiş: نها ركوب النساء علي المسرج بغیر عذر عن عبد الله بن عمر مرفوعاو م  

 

[100]: Ahlâk-ı Alâî   اخالق عالئي 

Kınalızâde Ali Efendî Ali b. Emrullah b. Abdülkadir el-Hamîdî 916 

علي بن امر الله بن عبدالقادر الحميدي ،قنالي زاده علي أفندي  [1572] 979 - [1510]  

 Müellifin ifadesine göre, ‚hikmet-i ameliyye (ahlâk felsefesi) üze-

rine bir telif‛ olan eser, bir mukaddime ve üç bölüm halinde düzenlen-

miştir. Müellif eserini 25 Safer 973 (21 Eylül 1565) tamamlamıştır64.  

                                                           
63 DİA cilt: 6, sayfa: 191-194. 
64 DİA, cilt: 25, sayfa: 416-417, ve cilt: 2, sayfa: 15-16. 
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Demirbaş numarası; 005603 

Müstensih: Derviş Muhammed Mevlevî Dımaşkî; İstinsah tarihi: 23 

Ramazan 1024 (16 Ekim 1615); Talik; 254 varak; 25 satır; 1b varağında mü-

levven ve müzehheb nefis hatayi ve rumi işlemeli altın yaldız içinde pem-

be, mor, yeşil, mavi ve altın yaldız süslemeli serlevha vardır, diğer sayfa-

larda altın yaldız ve mavi bordürler vardır, duraklar altın yaldızlıdır. 

Eserde ‚şiir‛, ‚kıta‛ ve ‚beyit‛ kelimeleri ile bazı duraklar mavi ve konu 

başlıkları ve söz başları altın yaldız ve kırmızı mürekkep kullanılmıştır; 

Krem renkte filigransız kâğıt; 1a, 2a, 68a, 140a, 188a ve 254b varaklarında 

birer adet eş-Şeyh Ahmed Ziyaeddin Mustafa adına mühür vardır. 1a va-

rağında Yenişehirli Hilmizâde İsmail Asım adına, Seyyid Muhammed 

Efendî adına ve Sivasîzâde Yusuf Salaheddin adına temellük kayıtları 

vardır; Eserin cildi yenilenmiş, suni şiraze takılmış, kenarları giyotinle 

düzeltilmiştir. Eserin bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir 

görmüş, eser su aldığından varakların çoğu lekelenmiş, mürekkep dağıl-

ması çoğu yerde metne zarar vermiştir; Deffeleri ve sırtı turuncu renkte 

suni deri kaplı mukavva kaplı bir cilt. 

başlangıç:  ذکر  ...درر زواهر حمد وثنا وغرر جواهر سپاس وستایش که کثرت افراد فراید

بو داعی یع داعیه تالیف نه اولدوغ  ...محامد ونشر مدایح حضرت خالفت پناهی سعادت دستگاهی 

لجملة ظاهر وعیان قلمقدربیان وبعض اخالق کریمه صاحب سعادتی فی ا  

bitiş:  کالمی حمد وثنای ملک عالم وصلوة وسالم بر خواجه یوم القیام وال عظام واصحاب

کرام ودعای دولت پادشاه اسالم ایله ختم واتمام ایدرر وسواددن بیاضه نقل وانتهاض وال ساعت 

ائة والله المستعاناولدیکه رابعه نهار جمعه خامس عشرین صفر المظفر سنة ثلث وسبعین وتسعم . 
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GELENEK İLE MODERNİTE ARASINDA 

ŞARKIŞLALI BİR ŞAİR: AV. CAHİT TUNCER 
A Poet from Şarkışla between Tradition and Modernity: 

Advocate Cahit Tuncer 

Ramis Karabulut  

 

ÖZET: 

Türk Edebiyatı neredeyse Fetih’ten beri İstanbul merkezli olmuştur. Bu du-

rum elbette merkezden uzak olan sanat erbabı için de meslek erbabı için de önemli 

bir dezavantaj olmuştur. İstanbul’un dışı bugün de hâlâ taşra olarak görülmeye 

devam etmekte olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu minvalde Ziya Gökalp’ın “hal-

ka doğru” fikri etrafında ve daha sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan 

eğitim ve kalkınma seferberliği şehirle köy, aydınla halk arasındaki uçurumu hâlâ 

kapatamamıştır. Nadir de olsa bir Ahmet Kutsi çıkıp Âşık Veysel gibi Anadolu 

çocuklarının adını tüm dünyaya duyurmaya vesile olmuşlardır. Anadolu’nun 

okulla tanışmasıyla birlikte buralardan çıkan (bilhassa Sivas Lisesi) Sivas ve çev-

resinin çocukları da büyük şehirlere yükseköğrenime gitme şansı bulmuşlardır. 

Bu sayede Anadolu çocukları (Yavuz Bülent Bakiler gibi) imkânları kısıtlı da olsa 

seslerini duyurma fırsatını elde etmişlerdir. Bu Sivaslı gençlerden biri de Şarkış-

lalı Avukat Cahit Tuncer’dir. Şarkışla’da ortaokulu, Sivas’ta liseyi bitirdikten 

sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tuncer, yö-

renin hazır geleneksel şiir söyleme zemini içinde, daha ortaokul yıllarında şiire 

başlamış ve ömür boyu okuyup yazmaya da devam etmiş bir sanatçıdır. Şiirleri-

nin çoğu âşık şiiri tarzında olmakla beraber, gençlik yıllarında zaman zaman mo-

dern tarzda da şiirler söylemiştir. 

Anahtar kelimeler: Sivas, âşıklık geleneği, modern şiir, Cahit Tuncer 

 

ABSTRACT:  

Turkish literature has been centred in Istanbul since the conquest. It is clear 

that this situation is a disadvantage for the professionals and artists who are far 

from the centre. It is also known that the places apart from İstanbul are still con-

                                                           
 Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü 
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sidered as country even today. In this respect, education and development campa-

ign which was based on Ziya Gökalp's “towards public” idea and later initiated 

in the early years of the Republic could not close the gap between the city and the 

village; the intellectual and the public even today. Although it is rare, people like 

Ahmet Kutsi announce the name of Anatolian children such as Âşık Veysel to the 

whole world. When Anatolia acquainted with school, the children graduated from 

these schools (especially Sivas High School) got the chance to have university 

education in big cities. Thus, Anatolian children (such as Yavuz Bülent Bakiler) 

have the opportunity to announce their voices, albeit limited possibilities. One of 

these young people from Sivas is the advocate poet Cahit Tuncer of Şarkışla. After 

graduating from secondary school in Şarkışla and Sivas High School, he gradua-

ted from Istanbul University Faculty of Law. Tuncer is an artist who started po-

etry during his secondary school education and continued to read and write for li-

fe regarding the traditional poetry of the region. Though many of his poems are in 

the style of minstrel poetry, he occasionally wrote poems in modern style as well. 

Key words: Sivas, minstrel tradition, modern poetry, Cahit Tuncer 

 

GİRİŞ:  

Türk toplumunda halk-aydın ikileminin doğuşunun medreseleşme 

ile yani okullaşma ile başladığı söylenir. XI. yüzyıldan günümüze doğru 

geldikçe de bu durum sürekli az ya da çok sosyal bir problem olmaya de-

vam eder. Böylece edebiyatta da ikiliğin doğmasına neden olur: Halk 

edebiyatı – aydınlar edebiyatı gibi bir ikilik günümüzde az da olsa varlı-

ğını hissettirir. Taşralı Yunus da yedi sekiz yüzyıl önce Selçuklu’nun baş-

kenti Konya’dan uzakta olmaktan şikâyetçidir. Sesini oraya duyurmak is-

temektedir: 

Kasdum budur şehre varam feryâd u figân koparam  

Çünkü merkeze ve idareye yakın olmanın avantajlarına sahip olanla-

rın sesleri gür çıkmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Kaplan, buradan hareketle 

şu tespiti yapar: “Bugün Türkiye’nin ve Batı’nın büyük şehirlerinde, şe-

hirlerin sonsuz kayıtsızlıkları karşısında feryad u figan koparan on binler-

ce Yunus vardır. Bu sese kulak vermek lazımdır.” (Kaplan, 1988: 79). 

İstanbul’un fethinden sonra da durum değişmemiş. Bu kez merkez 

İstanbul olmuştur. Bugün de Ankara başkent olsa da hemen her anlamda 

İstanbul merkez, onun dışındaki yerler taşra olmaya devam etmektedir. 

Hakeza asırlar evvel Bağdat’tan sesini duyurmaya çalışan Fuzuli’nin de, 

Çukurovalı Karacağlan’ın da, Bayburtlu Zihni ve benzerlerinin durumu 

da pek farklı değildir. Zihni’nin şu feryadı meşhurdur:  
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Vardım ki yurdumdan ayağ göçürmüş 

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı 

Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş 

Sâkiler meclisten kesmiş ayağı (Sakaoğlu, 1988: 81). 

 

Batılılaşma/modernleşme döneminden beri de taşralı insanın duru-

mu öncesine nazaran daha iyiye gitmekle beraber aydın-halk ikilemi bit-

miş de değildir. Türk eğitim tarihi açısından önemli bir dönüm noktası, 

Anadolu’da 1892-1895 yılları arasında açılan ilk liselerdir. II. Abdülha-

mit’in 10-12 büyük vilayette açtığı liseler (idadiler ki Sivas Lisesi bunlar-

dan biridir) Anadolu çocuklarının önünde yeni kapılar açmış, böylece bü-

yük şehirlere yükseköğrenime gitme şansını elde etmişlerdir. Mesela Si-

vas Lisesi’nde okuyup sesini geniş kitlelere duyurmuş iki ünlü şair: Cahit 

Külebi, Yavuz Bülent Bakiler’dir. 

II. Meşrutiyet (1908)’le birlikte matbuatın hareketlenmesi, Yeni Lisan 

Hareketi (1911) ve Ziya Gökalp’ın başlattığı “halka doğru” hareketi ay-

dınlarda az da olsa taşraya yani Anadolu’ya aydın bakışını değiştirmiştir. 

Bunun arkasından yaşanan millî felaketler ve Millî Mücadele, Anadolu’ya 

olumsuz aydın bakışını epeyce değiştirmiştir. Mesela biraz mecburiyetten 

de olsa Faruk Nafiz’in Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak gelir-

ken (1921) yaşadıklarını anlattığı Han Duvarları şiirinde dahi Anadolu in-

sanıyla duvarlarda yazılmış şiir aracılığıyla muhatap olur. Onunla doğ-

rudan neredeyse hiç konuşmaz. Hatta azarlayıcı bir tonda on yıldır savaş-

larda bulunmuş, yurduna dönmekte olan halk ozanını paylar: 

Artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş! 

Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş (Çamlıbel.2008: 17). 

 

Hâlbuki bu çocuklar on yıl aralıksız cephelerde iken, ülke yangın ye-

ri iken, imparatorluk çöküp, memleket işgal edilirken Faruk Nafizler Bo-

ğaziçi’nde güzel kızların gözlerine şiirler yazıyorlardı.  

Bunun aksine aynı coğrafyada seyahat eden Bekir Sıtkı Erdoğan, ço-

cukluğunun geçtiği Niğde / Bor’a İstanbul’dan ziyarete geldiği zaman 

yazdığı Hancı (Bin Birinci Gece) şiirinde hancıyla ne kadar samimidir. Ara-

ya hiç mesafe koymamıştır: 

Sıla burcu burcu, ille ocağım, 

Çoluk çocuk hasretinde kucağım... 

Sana her şeyimi anlatacağım, 

Otur başucuma, sor yavaş yavaş. (Erdogan, 1949: 35). 
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Bu samimiyet ve içtenlik şairin bu topraktan yetişmesinin ürünüdür. 

Çünkü Cumhuriyet’in ilanından sonra Anadolu’ya yönelik eğitim ve kal-

kınma seferberliği sayesinde günümüze doğru Anadolu çocukları büyük 

şehre gitme fırsatlarını yakalarlar (Elbette burada kastedilen şehre göç; 

amele ve kapıcı olarak gitme değildir.). Yavuz Bülent Bakiler’in Sivas has-

reti de bir o kadar içtendir:  

Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer 

Görürsem bir daha gönül gözüyle seni 

Anla bir rüzgâr gibi yüreğimden geçeni 

Ve sonra anam gibi sar beni, sultan şehir. (Bakiler, 2004: 71). 

 

Bu minvalde Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Anadolu’dan yetişen şair ve 

yazarların farkını ortaya koymak için şunları söyler:  

Şehirli şairlerin çoğu Anadolu’yu ve Anadolu insanını dışardan ve dış gö-

rünüşüyle görmüşlerdir. Onlar Anadolu çocuklarının yaşantılarına sahip olma-

dıkları için bazen araya ideoloji de karıştırarak fakirlik ve sefalet temini alabildi-

ğine işlemişlerdir. Fakat bu görüş tarzı, Halk edebiyatının tetkikinden de anlaşı-

lacağı üzere, Anadolu insanının gerçek duygularına tamamiyle tekabül etmez. 

Anadolu’da fakirlik ve sefalet yok mudur? Vardır. Hem de insanların vücutlarını 

kavururcasına, yüzyıllardan beri devam eden yaşamanın ta kendisi olmuş, haya-

tın tabii nizamı haline gelmiş bir sefalettir bu. Fakat Anadolu, şehirli şairlerden 

büyük bir kısmının zannettiği gibi sadece yoksulluktan ibaret değildir. (...) ta 

Yunus Emre’den beri Anadolu halk şairlerinin eserlerinde çok güzel ifade ettikleri 

bir ruh zenginliği, sevgi, insanlık, merhamet, kahramanlık, düğün ve bayram da-

vullarında güm güm öten, halk oyunlarında ve danslarında duyan kalpleri se-

vinçten çılgına döndüren, diyonizyak bir haz ve neşe de vardır. (...) Ben ona ina-

nıyorum ki, Anadolu’yu çocuklukları, bu topraklara karışmış, şehre geldikten 

sonra yüksek kültür edinmekle beraber, ilk yaşantılarını kaybetmemiş sanatkârlar 

anlatabilirler (Kaplan, 1980: 285). 

Avukat Cahit Tuncer de bu bahsi geçen şairlerdendir. Bu topraklarda 

doğmuş, büyümüş, büyük şehre gidip yükseköğrenim görmüş bir şairdir. 

Şiirlerinde bu toprağın sesini duyarız. 

 

Av. Cahit Tuncer kimdir? 

Şarkışla’nın Çatalyol (eski adı Mergesen) köyünde 1 Aralık 1943 tari-

hinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Sait, annesinin adı Ayşe’dir. Beş ço-

cuklu ailenin üçüncü çocuğudur. Kardeşleri: Atike Eyidoğan, Hikmet Tun-

cer (Pamukpınar öğretmen okulundayken vefat etmiştir.), Cafer Tuncer (O 
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da bir halk şairidir.), Cennet Alparslan’dır. İlkokul ve Ortaokul öğrenimini 

Şarkışla’da tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Sivas Lisesi’nde (1958 -1962) 

yatılı olarak yapmıştır. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi’nde 1963 -1971 yılları arasında yapmıştır. 1973 yılında Şarkışla’da 

avukatlığa başlamıştır. Daha sonraki bütün hayatı, bir dönem belediye baş-

kanlığı hariç (1989-1994) Şarkışla’da avukatlıkla geçmiştir. 

Cahit Tuncer 1972 yılında Ayla Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten 

İlker Sait (çocuk cerrahı), Ayşe Polat (memur), Seda Tuncer (hâkime), Ye-

ner Tuncer (memur) adlarında dört çocukları olmuştur1. Askerlik hizme-

tini 1975 yılında Isparta’da yerine getirmiştir 

1977-1980 yıllarında Şarkışla Belediyesi meclis üyeliği, 1989-1994 yılla-

rında Şarkışla Belediye Başkanlığı yapmıştır. 1987 yılında Hacc’a gitmiştir.  

Şair uzun yıllar kalp rahatsızlığı çektikten sonra 20 Kasım 2017 tari-

hinde 74 yaşında Oğlunun görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 

vefat etmiş ve Şarkışla’da Yıldırım Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir2. 

 

Şair Cahit Tuncer: 

Bizzat tanımaktan şeref duyduğum Cahit Tuncer Bey, müstesna ya-

radılışlı bir kişilikti. Onu tanıyan herkes, hoşsohbet, hakperest, geniş bilgi 

ve kültür sahibi, çok okuyan, güvenilir bir kişilik olarak bilirler. Sohbet 

arasında aniden kâğıt kalem çıkarıp anında en az on dörtlük yazabilen bir 

şairdi. Bu aslında onun bir kalem şuarası olduğunu ve ayrıca bir tür irtica-

len şiir söyleme yeteneğinin olduğunu gösterir.  

Cahit Tuncer, şiirlerini yayımlamaktan çekinir ve de onları başkala-

rına vermekten imtina ederdi. Sağlığında şiirlerinin yayımlanması için 

için çok ısrar edildiği hâlde yayımlamayı kabul etmediği bilgimiz dâhi-

lindedir. Bu hususta her zaman kendisinden sonra çocuklarının bu konu-

ya eğilmelerini istemiştir.  

Bizzat şahit olduğumuz şu şekilde bir şiir yazma tarzı vardı: Mutlaka 

kendi dolma kalemiyle bulduğu bir kâğıda özenle anında şiir yazardı. 

Heyecanlandığı, öfkelendiği, duygulandığı bir anda aniden şiir yazabili-

yordu. Bu yazdığı şiirleri çeşitli ortamlarda okur, ancak asıl nüshasını 

kimseye vermezdi.  

                                                           
1 Bu çalışmayı yaptığımız sırada Cahit Tuncer’in çocukları Dr. İlker Sait Tuncer ve Seda Tun-

cer’e babaları hakkında verdikleri bilgi ve belgelerden dolayı teşekkür ederiz. 
2 Cahit Tuncer’in kısa bir biyografisi ve bazı şiirleri için bkz. Kaya, 2009: 500-504; Uluğlar, 

2005: 285-291. 
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Ortaokul yıllarında şiir yazmaya başlamıştır. Gördüğümüz kadarıyla 

İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesi’nde iken yazdığı şiirleri biraz daha 

modern tarzda, din dışı konularda şiirlerdir. Bu tarz şiirleri 1980’li yıllara 

kadar devam eder. Daha çok İstanbul, gurbet, eşine duyduğu özlem üze-

rinedir. İstanbul’a ilk gidişinin intibalarını anlatan şu şiiri Orhan Veli ku-

şağının şiirlerinden etkilendiğini açıkça gösterir:  

Özlemini çektiğim 

Ey büyük şehir… 

Orhan Veli, seni böyle mi tasvir etmişti? 

“Hani orta yerinde sinema” 

“Hani başına konan martı kuşların” 

Kaç senedir değişmişsin 

Türemiş sağda- solda berduşların. (1964)3 

 

Cahit Tuncer, millî ve vatanî konularda da şiirler yazmıştır. Kıbrıs’ta 

şehit olan Albay Osman Karoğlanoğlu’na Albayım isimli şiirinde şöyle ses-

lenir: 

Sana hayran oldu namerdi merdi 

Sen gibi albaylar çok canlar verdi 

Büyük Türk milleti yetim Cahid’i 

Sizlerle beraber gömsün Albayım. (1974) 

 

İstanbul’da bulunduğu yıllarda Şarkışla özlemini şöyle dile getirmiştir: 

Ne zaman radyoyu açsam 

“Karşı dağları duman kaplamış 

Yine mi gurbetten kara haber var” 

İnan aklıma 

O dert ortağım çamurlu sokaklar gelir, 

Şen olası Şarkışla gelir. (İstanbul, 11.03.71) 

 

Cahit Tuncer, yeri gelince çok rahatlıkla yergi şiirleri (satirik) de söy-

lemiştir. Hukuk Fakültesi öğrencisi iken kaldığı öğrenci yurduna yazdığı 

şiir şu şekildedir: 

Yurt yemek ücreti çok ucuz beyim 

Kalorifer yanar, her gün nezleyim 

Olanı duyarsa peder abeyim 

Aybaşı harçlığım salarlar mı m’ola? (1971) 

                                                           
3 Bu çalışmadaki metinler Seda Tuncer’in babasının arşivinden bizimle paylaştığı metinlerdir. 
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Şairin Gönül İster ki şiiri 1970’lerin Türkiye’sinin milliyetçilik fikirleri 

ve milliyetçilik tartışmaları içinde nasıl bir yerde durduğunu göstermek 

açısından önemlidir: 

Bu memleket, bu millet 

Hep gönül gönüle hep el ele 

Her gün daha çoğalan 

Toplumcu, ülkücü... 

Duyguları bir olan 

İşte özlediğim, istediğim 

Hep bu gençlik 

Ve bir gün zafere ulaşacaktır 

Benim inandığım milliyetçilik. (31.12.1970, İstanbul) 

 

Cahit Tuncer bazen sert sosyal eleştiriler de yapmaktadır:  

Milli tempomuz aheste 

Vurdumduymazlık herkeste 

“Gitmesek de görmesek de”  

Nutukla köyün olur mu? (1971) 

 

Cahit Tuncer ilerleyen yıllarda (bilhassa 90’lı yıllardan itibaren) dinî - 

tasavvufî konulara daha çok yönelmiştir. Sabah namazında gittiği cami-

nin manevî havasını ve Allah’a yakarışını şöyle dile getirmiş: 

Aydınlık bir cami, sanki nur dolmuş 

Kibirler kırılmış nefis yok olmuş 

İnsanlar Rabbiyle baş başa kalmış 

Allah’a açılan elleri bir gör 

 İhlas ile anlatmaktır niyetim 

 Bu yolda yok olsun kemiğim etim 

 Ruha huzur verir okunan hatim 

 Kur’an ile dönen dilleri bir gör (1996) 

 

Bu tür şiirlerinde daha içten ve samimî bir üslup dikkati çekmekte-

dir. Örneğin Anamın Duası şiiri çok güzel bir anne şiiridir.  

“Allah Kâbeler nasip etsin 

Göğsünde ağ tüyler bitsin”  

Diye dua ederdi anam  

Anam dilinden düşürmezdi İhlas’ı  

Anam anaların hası 

Reddi mümkün mü duası?  
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Eşi Ayla Hanıma yazdığı Canım Ayla’ma şiiri son derece lirik bir sev-

gi ve sadakat şiiridir: 

Sana gelen sancı bana da gelsin 

Allah izin versin ağrılar dinsin 

Evimin çatımın direği sensin 

Sıhhatli neşeli öyle kal Ayla 

Her an içimdesin bunu bil Ayla 

 

SONUÇ: 

Cahit Tuncer’in çok az örneğini yukarıda verdiğimiz şiirlerinin ta-

mamına bakıldığında yer yer çok güçlü söyleşileri olan sıra üstü bir şair 

olduğunu söyleyebiliriz. Tuncer, Şarkışla yöresinin zengin ve güçlü halk 

şiiri geleneği içinde büyümüştür. Şarkışla ve yöresinin ünlü halk ozanla-

rının şiirlerini yakından bilen ve okuyan bir şairdi.  

Gençlik yıllarında dönemin şiir anlayışına uygun olarak serbest na-

zım şeklini kullanan şair, 1980’li yıllardan itibaren daha çok halk şiiri tar-

zına yönelmiştir. Daha çok dörtlük nazım birimini kullanmıştır. Bu şiirle-

rinde hece ölçüsü (6 + 5=11’li / 4 + 4=8’li kalıpları daha çok kullanmıştır.) 

ve koşma tarzı kafiye düzenini kullanmıştır. Bu dönemde daha çok dinî 

ve sosyal - siyasî konularda (taşlamalar) şiirler yazmıştır. Bu açıdan geniş 

bir konu yelpazesi vardır. Tuncer, dinî - tasavvufî edebiyatın bilgi ve kül-

türüne de hâkimdir. Sosyal meseleler karşısında iyi bir yergi şairi olduğu 

gibi, millî meseleler karşısında da duyarlı bir millî duruşu vardır. Yeri 

geldiğinde yoksulluk, gurbet, bazı ahlâk bozuklukları da onun şiirlerine 

konu olmuştur. Kendi iç dünyasına döndüğünde sevdikleri ve özledikleri 

kişiler için de son derece güçlü lirik şiirler söylemiştir. 

Gönül ister ki en yakın zamanda bütün şiirleri bir arada basılıp kül-

tür ve edebiyatımıza kazandırılsın. Böylece Sivas’ın kültür değerleri ara-

sında hak ettiği yeri alsın. 

Aramızdan ayrılışının ikinci yılında Allahtan rahmet diliyorum. 

Mekânı Cennet olsun. 

 

KAYNAKÇA 

Bakiler, Yavuz Bülent, Harman, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2004. 

Çamlıbel, Faruk Nafiz, Han Duvarları, YKY, İstanbul, 2008. 

Erdoğan, Bekir Sıtkı, Bir Yağmur Başladı, Ankara, 1949. 

Kaplan, Mehmet, Mehmet Kaplandan Seçmeler II (hz. İnci Enginün, Zeynep Ker-

man), Kültür ve Turizm bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988. 



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu    221 

Kaplan, Şiir Tahlilleri 2 – Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 

1980. 

Kaya, Doğan, Sivas Halk Şairleri, C. 1, Sivas 1000 Temel Eser (Sivas Valiliği İl Kül-

tür ve Turizm Müdürlüğü), Sivas, 2009. 

Sakaoğlu, Saim, Bayburtlu Zihnî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

1988. 

Uluğlar, Bilge, “Halk Şairi Cahit Tuncer ile Söyleşi”, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları 

Dergisi, 2005-35, Ankara, 2005, s. 285-291. 

Yunus Emre Divanı (hz. Faruk K. Timurtaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1988. 

 

Ek: Cahit Tuncer’in Bir Fotoğrafı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

QADI BÜRHANƏDDİNİN DÖVRÜ, 

ŞƏXSİYYƏTİ, ŞEƏİRLƏRİNİ DİLİ ve ÜSLUBU 
Siracəddin Hacı 

 

ÖZET 

Mekalede öyrenilen problemler; Kadı Bürhanettin Ahmet Türk Tarihi, ede-

biyatı, bilim, siyaset ve devletçilik tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. O, “Fe-

tih Babası” lakabını aldı. Onun ince, tutkulu, cesur motiflerle dolu şiirleri var. O 

dini eserlerin yazarıdır. O, 14. Yüzyılda meydana gelen sosyali politik, edebi, fel-

sefi, bilimsel olayların yetişdirdiyi şahsiyettir. 14. Yüzyılda Anadolu’da Azerbay-

can’da, Yunan İmparatorluğu’nda İslâm’ın ve Türkçülüyün akını yükseliyor. 14. 

Yüzyılda yazılmış edebi eserlerin sayısı artıyor. 14. Yüzyılda Türkçe yazılmış 

edebi eserlerin sayısı artıyor. 14. Yüzyılda Tasavvuf Edebiyatı yoğunlaşmış. 14. 

Yüzyılda Hürifilik yoğunlaştı. 14. Yüzyılda dinî literatüre ilgi artıyor. Burhanet-

tin Mevlevilikle yakından bağlantılı oldu. Şiirlerinde gizem güçlüdür. Şiirlerinde 

cesaret ruhu var. Onun tarzında hassas bir mizah var. O, şiirlerinde atasözlerini 

kullanıyor. Şiir sistemi zengindir. Onun şiirlerinde sesin tekrarı önemli yer tu-

tuyor. Kadı’nın şiirlerinde birçok askeri, bilimsel, dini terimler vardır. Şiirlerinde 

dini şahsiyetlerin isimleri var. Şiirlerde bölge, kale isimleri geçiyor.  

Anahtar kelimeler: Kadı Bürhanettin Ahmet, Edebiyat, Şiir, Şair, İstiare, Mi-

zah, Türkiye, Türk Dili 

 

SUMMARY 

In the article the following problems are investigated:Gazi Burhanaddin Ah-

med takes an important place on the path of Turkish history, literature, science, po-

litics and statehood; He received the nickname “Father of the conquest”; He has 

poems full of love, bravery, heroism motifs; He is the author of the religious works; 

He is the personality of social, political, literary, philosophical and scientific events 

that took place in the 14th century; In the 14th century the current of Islam and Tur-

kism in Anatolia, Azerbaijan and the Greek province intensified; The number of 

works written in the Turkish language in the 14th century is increasing; In the 14th 

century Sufi literature is strengthened; In the 14th century the current of Hurifism 

                                                           
 Doç. Dr., Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutu 
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intensifies; Gazi Burhanaddin was closely connected with Mevlevis; The shade of 

Sufism is strong in his poems; He has tender humor in his poems; He uses proverbs 

and sayings in his poems; The system of metaphors of his poems is rich; Voice repe-

tition plays an important role in his poems; There are many military, scientific and 

religious terms in Gazi’s poems; He uses the names of religious personalities in his 

poems; Gazi uses the name of places, towers, castles in his poems.  

Key words: Gazi Burhanaddin Ahmed, literature, poem, poet, metaphor, humor, 

Turkey, the Turkish language 

 

Qazı Bürhanəddin Əhməd Türk tarixinin, ədəbiyyatının, elminin, si-

yasət və dövlətçiliyinin keçdiyi yolda ayrıca yer tutur. Türk düşüncə ta-

rixinə incə, aşiqanə, eləcə də igidlik, ərənlik motivləri ilə dolu şeirləri, 

yetkin dini əsərləri, parlaq dövlətçilik istedadı, fatehliyi ilə yerləşən Qazı 

Bürhanəddin milli dəyərlərin irəliləməsinə böyük yol açdı. “Anadolu 

bəyləri arasında onun qədər fəal, savaşdan-savaşa getmiş bir bəy daha 

yoxdur. Bunun üçündür ki, müsəlman yazarlar tərəfindən “fəth atası” 

ləqəbi verilib... Qazı alim, adil, iti yaddaşı, yorğunluğa, soyuq və istiyə 

dözümlü, sərt, çəkinməz, zövq və səfaya düşkün, şərab və saz toplantıla-

rından çox xoşlanan, iyi ürəkli, alimlərə yaxın, həssas bir adam, bağışlayı-

cı, yaxşılıqsevər, nəşəli bir xarakterə sahib idi” (1, 44).  

Qazı Bürhanəddin türklüyün keçdiyi yolun, XIV yüzillikdə baş verən 

siyasi, ədəbi, elmi, fəlsəfi mübarizənin ortaya çıxardığı şəxsiyyət oldu-

ğundan onun siyasi və ədəbi kimliyinin biçimlənməsində bu dönəmin si-

linməz izləri var.  

XIV yüzildə Anadoluda, Azərbaycanda, Rum elində islamlaşma və 

türkləşmə axını güclənir. Böyük alim Fuad Köprülüyə görə “... XIV yüzil 

Anadolu türk ədəbiyyatının böyük bir qüvvətlə inkişaf etdiyi, milli dilin 

din və elm lisanı olan ərəbcə ilə, ədəbiyyat dili olan farscaya qarşı uğurla 

mücadilə etdiyi bir dövrdür... Firdovsi, Əttar, Sədi, Mövlana, Salman 

Savəçi, Kamal Xucəndi kimi İran şairləri təqlid və tərcümə ediliyor, lisan 

yavaş-yavaş ərəb və əcəm ünsürləri ilə doluyor, bu lisanların qramerləri 

türkcəyə bir takım qaidələr vermək surəti ilə milli lisanın istiqlalını və es-

tetiyini pozmaq istedadı göstəriyor. İran ədəbiyyatının nəzm şəkilləri və 

qaydaları iqtibas ediliyor, fəqət hənuz türkcə kəlmələr bolca kullanıl-

maqla ərəb və əcəm dillərinin hakimiyyəti sonrakı əsrlərdə olduğu kimi 

hiss edilməməkdədir. Daha XII yüzildə ədəbi Anadolu türkcəsi aşağı-

yuxarı təcəssüm etmiş olduğu üçün XIV yüzildə Anadolunun müxtəlif 
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sahələrində yazılmış əsərlər arasında ləhcə nöqsanlarından başqa bir şey 

gözə çarpmıyor.” (2, 352-353). 

XIV yüzillikdə Hürufilik adlı ədəbi, fəlsəfi, eləcə də siyasi axın türk 

ədəbiyyatına yeni bir məzmun və şəkil verir. 

XIV yüzillikdə “dindışı ədəbiyyatın” gücləndiyi görünür. Sevgilinin 

təbii gözəllikləri, buna uyğun bədii təsvir və ifadə vasitələri milli ədəbiy-

yata ayaq açır. Bununla da türk şeiri öz üslub və estetikasını daha çox mil-

liləşdirir. 

Bu dönəmdə ədəbi türk dilinin inkişafı güclənir. Milli ədəbi dil 

ədəbiyyatın başlıca dilinə, milli ruhun ifadəçisinə çevrilmək yönündə 

ciddi addımlar atır. 

XIV yüzilədək yaranmış siyasi, ictimai, mədəni ənənələr bu və son-

rakı yüzilliklərdəki yeni milli dövlətlərin ortaya çıxmasına yol açdı. Milli 

dövlətlərin yaranması milli mədəniyyətin qorunması və inkişafını 

yönləndirdi. Milli ədəbiyyatın ərəb və fars basqısından qurtulmasında 

milli dövlətlərin önəmli yeri var.  

Qazı Bürhanəddin kimi böyük şəxsiyyətin milli mədəniyyətin 

qorunması, yaranması və irəliləməsindəki yeri bir də onun dövlət qurucu-

luğu ilə bağlıdır. Qazının qurduğu dövlət onun bağlı olduğu millətin 

ucalmasına, irəli getməsinə xidmət etməyi şərəfli iş saydı. 

Qazı Bürhanəddinin öür yolunu, siyasi, hərbi, elmi, dini, ədəbi ça-

lışmalarını dərindən və sevgi ilə araşdıran türk tarixçiləri, ədəbiyyat-

şünasları onun ümumtürk düşüncə tarixində önəmli yer tutduğunu qeyd 

etmişlər.  

Türk alimləri Qazı Bürhanəddin Əhmədin düşüncəsinin hansı kökə, 

fəlsəfi-dini axına bağlılığını öyrənərkən tarixi qaynaqlara, Qazının dini-

elmi əsərlərinə, bir də şairin divanına üz tutmuşlar.  

Bu araşdırmalardan Qazı Bürhanəddin Əhmədin Mövləvilərə sıx 

bağlı olduğu, Mövlanə Cəlaləddin Rumiyə böyük sevgi ilə yanaşdığı bili-

nir. “Bürhanəddin Əhmədin Mövləvi təriqəti qurucusu Mövlanə Cəlaləd-

din Rumiyə hörmətkar olduğunu, Həzrəti Pirin məsnəvisindən təfəüldə 

bulunduğunu...” görürük (3, 228).  

Bütövlükdə Qazı Bürhanəddin Əhmədin düşüncəsinin təsəvvüflə 

bağlılığı, onun bu düşüncənin imkanlarından yararlandığı, təsəvvüfün 

deyimlərindən şeirlərində işlətdiyi, uca Allahın, dünyanın, insanın başa 

düşülməsinə bu düşüncənin də içindən baxdığı bir gerçəklikdir. Qazı 

Bürhanəddin dünyanın yaradılışının sevgiyə bağlılığına, Tanrının ancaq 

sevgi ilə dərk olunacağına inanan, bu düşüncənin ortaya qoyduğu yola 
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iman bəsləyən bir şairdir. Qazı Bürhanəddin Əhmədin “Divan”ında ilahi 

sevgiyə geniş yer verilir:  

Könüldə qopalı sənəmə bir səfayi-eşq, 

Toldı bu aləmə yenə bizdən nidayi-eşq. 

Bu dərdümün dəvasına əql ediməz ilac, 

Bənzər bu dərdə ki, gərək olur dəvayi-eşq. 

Qanı könüldə su vu gözümün yaşını qan, 

Bənzüm gümişin altun idər kimyayi-eşq. 

Ənbər saçı çinində canum müşki çin idər, 

Olmadı bindən özgəyə hərgiz xətayi-eşq. 

Zülfi nihayətinə bu eşqum irəmədi, 

Gərçi yöriyiməz kişi hərgiz bəlayi-eşq.  

Çun gəldi eşq mülkini ana sımarladun, 

Tədbiri-məmləkət hələ qaldı berəyi-eşq. 

Qan ilə dəstəmaz alyram ləbləriyiçün, 

Ərz idər özini ki bənəm xunbəhayi-eşq. 

Yürək dəlük-dəlük olıban nalələr qılur, 

Dəvisi bu ki yəni bənəm şimdi neyi-eşq. 

Tardur könül be qayətü eşqun dənizi od, 

Can nicə qatlanı belə pəs dər həvayi-eşq. 

Bən yar eşqiylə toğıban böyimişəm, 

Məhrum olmaya kişi əndər sərayi-eşq. (4, 1-2) 

 

Aydındır ki, Qazı Bürhanəddin Əhmədin mövləvilərə sayğısı onun 

birbaşa Mövləvi axınına bağlılığı demək deyil. Qazı Bürhanəddin 

Əhmədin siyasi, elmi, dini, ədəbi kimliyinin araşdırılması bir gerçəkliyi 

ortaya qoyur: Qazı Bürhanəddin çöxyönlü, universal şəxsiyyətdir. O, ay-

rıca bir qola bağlı deyil. İdealist Qazı ilə gerçəkçi Qazı iç-içədir. İlahi sev-

giyə tutuşub varlığını əridən Qazı ilə, iri gözlü, al yanaqlı gözəllərin işvəsi 

ilə yanıb-yaxılan Qazı üz-üzədir. 

Qazı Bürhanəddin Əhmədin təsəvvüfü dərindən öyrəndiyi də bəlli-

dir. Qazı ömrü boyu onu irəli aparacaq, düşüncəsini biçimləndirəcək, 

şəxsiyyətini bütöv yapacaq, hakimiyyətinə, idarəçiliyinə təminat verəcək, 

ona tarixdə şərəfli yer ayıracaq nə varsa bütününü bilməyə, onu 

yüksəldəcək elmi öyrənməyə can atıb. Onun təsəvvüfə bağlılığı da bu 

idealın gerçəkləşdirilməsi ehtiyacından irəli gəlir. 

Təsəvvüfü bilməyən siyasi lider təsəvvüf düşüncəsinin yaratdığı hava 

içində bulunan, orada yerləşən mühitin başçısı ola bilməz, bu ortama bağlı 
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olan siyasi, mədəni çevrədə yaşayan toplumu yönəltməyə gücü çatmaz. Bu 

siyasi və mədəni lider Şərqin, türk-islam mədəniyyətinin inkişaf qaynaqla-

rından üzülərək geri qalar, yüksəldiyi ucalıqdan yıxılar. “... Qazı Bür-

hanəddin Əhmədin, Mühyiddin Ərəbi, Sədrəddin Konəvi, Cəlaləddin Ru-

mi kimi üç böyük islam mütəfəkkirinin məsləklərinə, kəndilərinə hör-

mətkar olması təsəvvüf elmini araşdırmaya yol açmış, “Əsrarül İbadat”ı 

yazarkən sofiyyənin istilahatından yararlanmışdır...” (3, 229). 

Qazı Bürhanəddin Əhmədin bir insan, bir hökmdar, bir şair olaraq, 

kimliyinin biçimlənməsində ən önəmli yeri uşaqlıqdan başlayaraq so-

nadək mübarizə aparması tutur. Bu qanlı, amansız savaş, əbədi mübarizə 

Qazını tarixin şəxsiyyətinə çevirdi. Onun düşüncə və əxlaqını yaratdı, 

özəl dəyərlərini üzə çıxartdı. Qazının bu tarixin savaşından qalib çıxması 

Tanrının ona yaradılışdan verdiyi istedaddan, şərəfli bir soya bağlılığın-

dan, dərin elmindən, iradə və cəsarətindən, sonsuz əməksevərliyindən, 

Tanrıya, insana qırılmaz sevgisindən doğur. Qazı bir an olsun belə dö-

yüşdən qorxmadı, çətinliyin üstünə yeridi, inamını itirmədi, ona bu tarixi 

görəvi Tanrının verdiyinə inandı və inandırdı.  

Qazı Bürhanəddin Əhməd hakimiyyətə gəlib dövlət qurmaq amacı 

ilə addım-addım irəliləmiş, bu yolda bir şeydən çəkinməmişdir. O, yerinə 

görə qəddar və amansız, uyğun olduqda yumşaq, mehriban olmuş, bütün 

mühit ona düşmən olduqda belə iradəsi sınmamış, cəsarət və gücünü 

qoruyub saxlamışdır. “Daima əsgər geyimində gəzən, gəncliyini ox at-

maq, ata minməklə keçirmiş olan Bürhanəddin bütün savaşlarında ordu-

nun başında bulunur, çox zaman uğur qazanırdı” (3, 227). 

Qaynaqlardan “İqdül-cüman” yazır: “Özü qayət ülüvvi-himmət və 

şəhamət sahibi idi. Nə Misir Sultanına, nə Ali-Osmana, nə də Teymura 

baş əymədi...” (3, 227).  

“Xeyrulla Əfəndi Tarixi”ndə göstərilir: “Qazı ümərası ilə danışarkən: 

sücaət və bahadırlıqda hər biri başqasına faiq doqquz min süvari peyda 

eylədim; bu qüvvəti on minə iblağ eyləsəm, Anadolu ölkəsini bir ucundan 

o biri ucunadək zəbt eylərdim. Osmanlı təbəüəsini yalnız Rumeli yanında 

buraxıb Bursanı mən alardım” (3, 227).  

“Bürhanəddin Əhməd siyasətinə xələl verəcək bütün çətinlikləri ara-

dan qaldırar, zamanına görə ən müdhiş düşmənini bağışlayaraq müdara 

eylər, baş qaldırmasalar onlara toxunmazdı. İcabına görə şədid və qəddar, 

icabına görə də həlim, mültəfit, mülayimdi. Dostlarına sonunadək hörmət 

və riayət, müxalifət edənlərə öncə göz yumaraq təkərrürü halında haqla-

rından gəlmək Bürhanəddinin siyasəti idi. On səkkiz sənə qız fəsilləri də 
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daxil olmaqla məmləkətinin dörd köşəsini əlində qılınc olaraq dolaşaraq 

yorulmamışdır” (3, 227).  

Bütün qaynaqlar Qazı Bürhanəddinin elm, fəzilət sahibi olduğunu, 

elm adamlarına böyük sayğı və yer göstərdiyini yazıb. İbn Ərəbşah “Əc-

aib-ül-Məqdur”da yazır: “Bürhanəddin Əhməd gəncliyində tələbə və ər-

babi-ulumdan, təhsili-mərifətə səy, qeyrət əshabından idi. Ulumi-əqliyyə 

və nəqliyyəni təhsil üçün Misirə getmişdi. Əsasən zəkası parlaq, qarihəsi 

vəsi, müdəqqiq bir zat olub təhsil zamanında səy və qeyrətindən gözünə 

uyqu getməzdi. Bu surətlə az müddətdə xeyli ülum təhsil eylədi. 

Məmləkətinə xidmətində ülüvvi-himmət sahibi, əliaçıq, comərd, təmiz 

ruhlu, mərziyyət sahibi, gözəl xasiyyətli olub, ifadəsi səlis, təhrir və təkriri 

vazeh idi. Üləmanın mütaliələrini təhqiq edər və müxtəlif üləma müta-

liəsini nəzəri-dəqqətə alaraq tədqiq eylərdi... Sultan rəhmətulla əvvəlcə 

zikri keçdiyi üzərə alim, fazil, kərim və möhsün, təkrirində mühəqqiq, 

təhrirdə müdəqqiq olub şiddətli olmaqla birgə əhaliyə nəvazişkar, 

mütəvazi, munis, ədib, zərif, şair, ləbib, comərd, şəci və bahadır bir ulu 

kişi idi... Ənam və ehsanı nə qədər çox olursa o qədər məmnun və 

müstərih olurdu. Üləmanı sevər, daima onlarla həmbəzm olurdu. 

Füqaranı və dərvişləri yanına alır, onlara ehsan verərdi. Bazar ertəsi, 

pərşənbə və cümə günlərini üləma və hafizlərlə təhsis etmişdi. O 

günlərdə bu sinifdən başqasını qəbul etməzdi...” (3, 222-223). 

İbn Həcər “Dürəri-kaminə”də yazır: “... Qayət arif, dahi və fazil idi” 

(3, 223).  

Ayni “İqd-ül-Cüman”da göstərir: “... Qabili-tovsif olmayacaq 

dərəcədə kərəm sahibi idi. Musiqiyə maraqlı idi. Ərəb, türk lisanlarında 

şeirləri vardı. Kəndi qayət üluvvi-himmət və şəhamət sahibi idi” (3, 223). 

Qazı Bürhanəddin Əhmədi gözləri ilə görən İbn Tanrıverdi “Əl-

Mənhəl-üs-Safi” əsərində bunları yazır: “... Qazı Bürhanəddin alim, füka-

hayi-hənəfidən bir zat olub üç lisanda şairdi” (3, 223). 

Başqa bir qaynaq – “Kitab-üs-Sülük” Qazını belə göstərir: “... Bür-

hanəddin gəncliyində elm təhsil etdi, bu fikirlə orada zamanındakı 

Üləmadan istifadə etdi, Üləma arasında zəkası ilə tanındı. Sivasa dönəndə 

tədrislə çalışdı. Fazil, kərim, comərd bir Hənəfi fakihi idi. Allah ilə ün-

siyyət edər, ancaq gərək olanda şiddətlə hərəkət edərdi. Ədib, zərif, şəci, 

cəsur idi. Elm və üləmaları çox sevərdi. Xeyir, saleh sahibi adamdı, dər-

vişləri daima yanına gətirirdi. Pərşənbə, cümə, bazar ertəsi günlərini əhli-

elmlə danışmağa ayırmışdı. Bu hal onun adəti idi. O günlərdə bir kimsə 
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məclisinə girməzdi. Elm və ədəbin, üləma və üdəbanın onun yanında ay-

rıca yeri var idi...” (3, 223). 

“Bəzmü-Rəzm” yazır: “... Mövlud ayında Rəsuli-Əkrəm əfəndimizə 

sayqı göstərərək bazar ertəsi, çərşənbə günləri Quran oxuyur, Şaban, Rəcəb 

aylarında tanınmış alimlərlə oturub, hafizlərə Quran oxudur, üləma ilə 

üsusi-din haqqında mübahisədə bulunurdu. Surəti-intiqalı olan natiq idi. 

Sözü çox vazeh olub cövdəti-qarihəsi şayani heyrət dərəcədə idi. Elmi mü-

bahisələrdə dühası, yüksək elmi ilə üləmanı heyran edirdi...” (3, 224). 

Qazı Bürhanəddin Əhmədin kimliyini göstərən cizgilərə ərəb, türk 

qaynaqlarının belə geniş yer ayırması onu yaddaşlarda dərin iz qoyan 

əməl yiyəsi olması ilə sıx bağlıdır. Qazının tarix kitablarına belə tutumlu 

düşməsi təkcə ona sevgidən irəli gəlmir. Tarix yazanlar Qazı Bürhanəddin 

Əhməd dönəmini öyrənmək, baş verənlərin düzümünü anlamaq, Qazının 

addımlarını ortaya çıxaran işləri görməkdən ötrü onunla bağlı bütün 

incəlikləri açıqlayıblar.  

Qazı Bürhanəddin Əhmədin islam alimləri sırasında Hənəfi 

məzhəbinin bilicisi kimi də yeri var. O, bir yandan uşaqlıq və gəncli-

yindən başlayaraq islam elmlərini dərindən öyrənmiş, bu elmləri tədris 

etmiş, qazı olmuş, başqa yöndən isə dini əsərlər də yazmışdır. Din el-

mində Qazı Bürhanəddin Əhmədin iki əsəri bəllidir. Onun “İksir-əs-

səadət fi əsrar əl-ibadət” (“İbadətin sirlərində səadət iksiri”) adlı əsəri hic-

ri 798 – miladi 1393-ci ildə qış fəslində yazılmışdır. Bu kitabın bir nüsxəsi 

Ayasofya kitabxanasındadır. Əsər “Vücud”, “İcad və kainatın tərtibi”, 

“Hikməti-icad” adlı üç bölmədir. Qazı Bürhanəddinin “İksir-əs-səadət fi 

əsrar əl-ibadət” əsərinin iki tərcüməsi var. Birincisi, əsərin ərəbcə mətni 

yazılarkən tərcümə edilib, ikincisini isə Teymurtaş Paşazadə Umur Bəy 

çevirərək geniş ön söz yazıb. Din alimlərinə görə bu əsər indi də dəyərini 

saxlayır. 

Qazı Bürhanəddin Əhmədin ikinci dini əsəri “Tərcih-üt-Təvzih” 

(“Aşkarın üstünlüyü”) hicri 799 – miladi 1397-ci ildə yazılıb. Bu əsər Fiqh 

elminə bağlıdır. “... Bürhanəddinin bu əsərinin iki nüsxəsi görülmüşdür. 

Biri Raqib Paşa kitabxanasında 381-ci sayda olub ən əski və sağlam olanı-

dır. Başqası girişsiz olaraq İstanbul Ümumi kitabxanasında mərhum 

məsnəvixan Əsəd Dədə Əfəndinin kitabları arasında 1774-cü saydadır”.  

Qazı Bürhanəddinin tuyuqlarında igidlik ruhu ayrıca yer tutur. An-

caq Qazının tuyuqlarının mövzusunu təkcə igidlik düşüncəsinə bağla-

maq, onları ancaq bu yöndə araşdırmaq tuyuqların mövzu çevrəsini, bu 

şeir şəklinin poetik imkanlarını bütün çalarları ilə görməyə mane olur.  



 230        Siraceddin Hacı 

Bizə görə, Qazı Bürhanəddinin tuyuqlarında qoyulan məsələlər onun 

bədii, elmi, fəlsəfi, siyasi düşüncəsinin ayrılmaz bölümüdür. Tuyuqlarda 

igidlik, təsəvvüf, real gözəllik, insan sevgisi, təbiət təsviri yanaşıdır. Tu-

yuq milli şeir şəkli olaraq təkcə Qazının igidlik ruhunu göstərməklə bağlı 

yaranmayıb. Qazı tuyuqlarında özünü bir şair olaraq bütün yönləri ilə 

göstərə bilib. 

Şairin tuyuqlarında milli yaddaşla tarixi ruhu, ənənəni Qazı dönəmi-

nin igidlik anlayışına bağlayan ayrıca ifadələr də var. Qazı tuyuqlarında 

tez-tez “Allah” yerinə “Tenqri” sözünü işlədir. “Kağan Aslan” deyiminə 

üz tutur. 

Qazı tuyuqlarını təkcə vəzn baxımından deyil, deyim, ifadə yö-

nündən də milliləşdirir. Tarixi igidlik enerjisinin daşıyıcısı olan sözləri se-

çir. Türkün dünya hakimiyyəti düşüncəsinin “Tenqri” ifadəsinə bağlı ol-

duğu inamını ya da salır:  

Hər zəmanda Tenqri yaxar bir çerax, 

Ana yaman sağınan qalur irax, 

Düşməni haqqa sığınun basaruz, 

Saqi tez tut bizə tolu ayax. (4, 538)  

 

Yola gider olamı şol nər buğur, 

Yolı uğradı hələ olsun uğur, 

Tenqri saxlasun anı yaman gözdən, 

Meydanda kükrəyicək günür günür. (4, 533)  

 

Hər zaman suya varup gəlməz sənək, 

Qayda keçər ər yirinə hər zənək, 

Tenqridən bolsa inayət bir qula, 

Laçini dəxi qapar yer kükənək. (4, 529) 

 

Məşuqun hiç aşiqa yanmaz bağrı, 

Bin aşiq yar qatında bir çöp ağrı, 

Hələ yarun yoluna varlıx fida, 

Düşmənə bir kəz dəxi Allah Tenqri. (4, 539) 

 

Kağan Aslanlar əgər anrar isə, 

Anlaya hər kim ana uğrar isə, 

Qanda əgri var isə tutmagıl dak, 

Saliqa qoç qılıcı toğrar isə. (4, 541)  
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Qazı Bürhanəddinin bədii üslubda incə yumorun, bir “zarafat əda-

sı”nın olduğunu görürük. Şairin üslubundakı bu “zarafat ədası” Qazının 

xarakterindən, düşüncə dərinliyindən irəli gələrək onun şeirlərini yad-

daqalan edir, mənanın dərindən anlaşılmasına yol açır, şeirlərə təravət 

gətirir: 

... Çərx oxu kibi qəmzəsi yarmaz cigərümi, 

Yürəkdür axır atduğı bir yazı degüldür. 

 

Bin aşiqi gözləri şəhid eyləməyincə, 

Davisi budur dünyada ki qazi degüldür. (4, 16)  

 

... Hammamda nə şeir ki deyilə tər düşər, 

Zira axar suya sanasın ki şəkər düşər... (4, 21) 

 

Nola sini sevmişəm kafir degüləm axır, 

Cümlə səni sevərlər bən bir degüləm axır.  

 

Hər kim ki sini sevər səndən aparur bir xət, 

Cana dəxi gərəkdür nəzir degüləm axır. (4, 99)  

 

Dilbərün qəmzəsinə ox diyəlüm, 

Hər cana dəgər isə ox diyəlüm. 

 

Tola şəkkər ləbin anıcağ ağız, 

Bu sözi vacib oldı çox diyəlüm.  

 

... Çün nə dersəm müxalifət qılısar, 

Busə gərəkmi dersə yox diyəlüm. 

 

Adəm oldur ki andan əsrük ola, 

Ayığ olanlara uyux diyəlüm.  

 

Bən sini sevərəm sevisərəm, 

Bu sözi türkcə qoyux diyəlüm... (4, 151)  

 

Qazı Bürhanəddinin üslubunda atalar sözündən yararlanmaq ayrıca 

yer tutur. Atalar sözünün Qazının şeirlərinə yerləşməsi iki yöndə baş ve-

rir. Şair bir yandan el içində işlənən, daşlaşaraq bəlli məna yükü daşıyan 



 232        Siraceddin Hacı 

atalar sözlərinə əl vurmadan şeirlərinə gətirir. Bu yolla da bədii dü-

şüncənin dəyərini açır, demək istədiyi ideyanı əyaniləşdirir, şeirini yad-

daqalan edir. Bu şeirləri xalq düşüncəsi ilə bağlayaraq oxucuya az sözlə 

çox şey çatdırır. Şair Ömərin ədalətli olduğunu göstərmək istəyəndə bu 

gün də el içində işlənən “Əyri oturaq, düz danışaq” atasözünü seçir:  

... Anı ki iki hacibün qıldı cəmalün ilinə, 

Əgri Oturu Toğru De ədli-Ömər degülmidür... (4, 11) 

 

Qazının şeirlərində “Azı çoxa sayar”, “Palanını yerə salan eşşək hər-

zin götürər”, “Ömür axar suya bənzər keçənə yetilməz”, “Hər zəman bir 

yigidün dövranıdur” kimi atalar sözü və aforizmlər sıx-sıx görünür. 

Başqa yöndən isə Qazı Bürhanəddinin özünün yaratdığı, şairin istedad 

və təcrübəsindən irəli gələn ata sözləri, aforizmlər dəyərində olan deyimlər 

də şeirlərində yer tutur. Bu deyimlərin birbaşa Qazı Bürhanəddinə bağlılı-

ğını təsdiq etmək çətin olsa da, Qazının bu deyimlərin yaşamaq, yayılmaq, 

quruluş qazanmaq, tarixə düşmək imkanını artırdığı sözsüzdür:  

... Hər Nə Ki Yük Götürür Sürəti Əksük Olur, 

Quş ola gərək könül çün götürür bari-eşq... (4, 30) 

 

... Könülümi Yaxmayınca Toğmadı Eşqum, 

Zira həva kimiyasınun hacəridür... (4, 39)  

 

... Arif oldur ki bulmaz yar qatında özuni, 

Eşq Bir Bazardur Ki Anda Satılmaz Özuni... (4, 39) 

 

Qazı Bürhanəddinin bədii üslubunun göstəricilərindən biri də 

şeirlərində cinasa çox yer ayırmasıdır. Cinas türk bədii dilinin ikanlarının 

genişliyindən soraq verən, dilin musiqililiyini artıran, el ədəbiyyatı ilə ya-

zılı ədəbiyyatı bir-birinə sıx bağlayan, şairin yüksək sənətkarlığını 

göstərən, dilin imkanlarına tam yiyələndiyini ortaya qoyan amildir:  

Gər gümanun var isə qəmzələri yarasına,  

Sən dəxi bənciləyin ver könüli yara sinə. 

 

Şol ki yarı ləbinün yaralar onalda bilür, 

Nə güman qəmzələriyilə yürək yarasına. 

 

Oxı çevisən delerü yarası vü demreni yox, 

Dil ki oğraya ana ol bilə ki yarası nə. 
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...şişədür könülümü səng durur yar dili, 

Şişə çün cəngə ura kəndüzüni yara sına. (4, 10)  

 

Qazı Bürhanəddin cinası qəzəlin quruluşuna yerləşdirməklə türk di-

linin əruza uyğunlaşdırılmanı asanlaşdırdı, türk dilində olan sözlərin 

qəzələ axınına yol açdı, el ədəbiyyatı ilə zümrə ədəbiyyatının arasındakı 

sınırları azaltdı, türk ədəbiyyatının ərəb, fars bədii düşüncəsinin 

basqısından qurtulmasına yön verdi, türk dilinin əruz ölçüsündə bədii 

imkanlarını artırdı:  

Səhərdə canuma irən nəsimi, 

Ana zər bənzədiməzəm nə simi... (4, 13) 

 

Qazının cinaslı qəzəllərinin əruz ölçüsündə yazıldığını ilk baxışda 

görmək də çətindir. Ona görə ki, misranın, beytin, bütöv şeirin məna yü-

kü cinası yaradan sözlərdən asılıdır. Bütün quruluş və mənanı bu sözlər 

yaradır, hər şey ona bağlıdır. Bu cinaslar isə aydındır ki, türkcə sözlər 

üzərində qurulub. 

Qazının cinaslı qəzəllərinin ortaya çıxmasında şairin tez-tez iştirak 

etdiyi saz məclislərinin ayrıca yerinin varlığını da düşünmək olar:  

Gözi oxladı bizi qara qıla, 

Miskin etdi kisusi qara qıla. 

 

Qaliyə kisusına dürtər isəm, 

Qaliyənün yüzini qara qıla. 

 

Qaşları əgrisiylə toğruya, 

Nə cəfa qılsa qata qara qıla. 

 

Qara kisusi ağı vəchilədür, 

Çün bənüm könülümə qara qıla. 

 

Nola mərdümlik eyləsə gözi, 

Bizi qaraklamasa qara qıla. (4, 56) 

 

Qazı Bürhanəddin şeirlərində alliterasiyadan çox istifadə edib. Allite-

rasiya qədim türk şeirinin üslub göstəricilərindən biri olmaqla şeirin mu-

siqiliyini artıran, şeiri yaddaqalan edən, şeirin oxunuşunda axıcılığı təmin 
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edən bir vasitədir. Qazı Bürhanəddin alliterasiyanı sıx-sıx işlətməklə şei-

rinin üslubunu gözəlləşdirib: 

Gəl-gəl görəlüm gəl görəlüm gül görəlüm biz, 

Bir nəğmə götür ortaya bülbül görəlüm biz... (4, 44) 

 

Dedüm gözümə ey gözüm xəyali yarumun qanı, 

Xəyalini yitürdünsə qanı gözlərünün qanı.  

 

Gözüm sini görəlidən gözinə özgə gözikməz, 

Rəiyyət səhl ola gözdə çü göz görmiş ola xanı... (4, 122) 

 

Gördi görəli görmədügini gözüm bənüm, 

İrdi irəli irmədüginə özüm bənüm... (4, 309)  

 

... Yaxamı hiç qomaz əldən yaxam əlində durur, 

Əl urmadın yaxama dimədin yaxam yanaram. (4, 17)  

 

Qazı Bürhanəddinin şeirlərinin sənətkarlıq məsələlərinin geniş araş-

dırılmadığı bir gerçəklikdir. Biz Qazının bədii üslubunun bir sıra göstəri-

cilərinə ötəri də olsa toxunmaq istəyirik. 

Qazı Bürhanəddin qəzəllərində misraların sonunda bir sözün təkra-

rına geniş yer verir:  

... Məgər bir dəm gəlür olursa dil-dil, 

Nigara bir qıluna dəgməzəm bən.  

 

Təfahhus qılmışam kisunı qıl qıl, 

Yanaram bən tutaxlarunla dəm dəm. 

 

Yüzünlə gün günü saçunla yıl yıl, 

Ləbündən bir təbəssüm anlamadum. (4, 17) 

 

Bir sıra qəzəllərdə bir sözün təkrarı önə keçir: 

 

Dəlüsiyəm zülfünün silsilə dəprətməgil, 

Ta diyəməm halümi qıl qıla dəprətməgil. 

 

Bilün ilə incəyəm ağzun ilə təng-dil, 

Kəndünə bax halümi bel belə dəprətməgil. (4, 22)  
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Qazı Bürhanəddin qəzəllərində təşbehlərin ənənəvi işlənmə yerini də 

pozur. Üzü Günəşə, Aya deyil, Ayı, Günəşi yarın üzünə bənzədir:  

Gər varmısa peyvəstə qaşiylə qara gözi, 

Günəş yüzi bənzəyəyidi yüzünə dirəm. (4, 38) 

 

Qazı Bürhanəddin qəzəllərinə el ədəbiyyatı üslubunun gəti-

rilməsində də iri addımlar atıb. Qazı aşıq üslubunda sıx-sıx işlənən “de-

dim-dedi” formasını yerləşdirib: 

Dedi könlündə nə vardur dedüm həm, 

Dedi gözündə nə vardur dedüm dəm.  

 

Dedi nədür bu aləmdə muradun, 

Dedüm bir dilbəri-zibayi-həmdəm... (4, 88) 

 

Qazı Bürhanəddin çox incə zövqlü şair olduğundan onun şeirləri 

bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə bağlı çoxsaylı zərif cizgilərlə doludur. 

Qazı Bürhanəddinin şeirlərində hərbi və elmi terminlər də sıx-sıx gö-

rünür. Bu başlıca olaraq Qazının alim, dövlət başçısı və sərkərdə olması 

ilə bağlıdır. Qazı şeirlərində düşmənlə döyüş səhnələrini təsvir etməyi 

çox sevir. Döyüşmək birbaşa xarakteri ilə bağlı olduğundan bu yöndə bö-

yük təcrübə qazanan Qazı vuruş səhnələrini çox canlı, hərəkətli, coşğu 

içində, uyğun ifadələrlə göstərə bilir: 

Düşmən əgərçi hiləvü tədbir içindədür, 

Tədbirü hilə həm yinə təqdir içindədür... (4, 54)  

 

Bu könülüm dənizi taşa gərək, 

Düşmən ura başını taşa gərək. 

 

Düşmənə din ki aşını virə 

Bu dənizlər başından aşa gərək... (4, 55) 

 

Qazı lirik qəzəllərində də döyüşlə bağlı deyimlərdən incəliklə yarar-

lana bilib: 

Gözi yenə başladı bənüm könülümə cəng, 

Mutrıb yenə hərbi çala başlagıl axar cəng. 

 

Can məst durur əql qılur daveyi-zühdi, 

Ey eşq örü turu bırax şisəsinə cəng.  
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Xunın tökərəm yaşumı meyçun ləbün içün, 

Gül yüzün içün nola içə badeyi-gülrəng. (4, 306) 

 

Qazı Bürhanəddinin şeirlərində bir sıra yer və qala adları da var:  

... Toqat qalasında sabuhiyi ver tolu, 

Başəd ki subha irürə tanrı safayilə... (4, 65) 

 

Qazı Bürhanəddinin bir sıra qəzəllərində şiə məzhəbinə bağlı, islam 

tarixinə cəfakeşlik, əqidə uğrunda şəhid olmaq rəmzi kimi düşən Həzrəti 

Əlinin, Həsən və Hüseynin adları çəkilir: 

... Dil Hüseynə çü canı verdi Həsən, 

Borcı qalmaz Əliyilə Ömərə... (4, 55)  

 

... Sana hüsnü bana yaş gökdən enmiş  

Əliyə zülfiqariyilə düldül... (4, 82) 

 

Qazı Bürhanəddini Azərbaycan türk şairi Seyid İmaməddin Nəsimi 

yüksək dəyərləndirib, şeirlərində onun adını çəkib bir sıra şeirlərini Qazı-

nın qəzəllərinin təsiri altında yazıb: 

Əhli-dil ləblərünə can didilər, 

Daxı nazük durur yacan didilər. 

Gördilər gözləründə fitnələri, 

İnnə hazan ləsahiran didilər.  

 

Pisteyi-ləblərün ilə saydılar, 

Şəkərün narxını giran didilər.  

 

İki yakutı tatxu qardaş imiş, 

Düşmən aralarına qan didilər. 

 

Ayağında sərə nədür saman, 

Dəgməyə anda baş zaman didilər. 

 

Bili qıldur xəyalə mədxal yox, 

Ağızı noqta bigüman didilər. 

 

Günəşü ayu tir ilə zührə, 

İtmiş uş qavsdə qıran didilər. (4, 502) 
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ŞƏXSİYYƏTİ, ŞEƏİRLƏRİNİ DİLİ ve ÜSLUBU 
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Özet 

Mekalenin konusu büyük Türk şairi Kadı Bürhanettinin şiirlerinin ingiliz 

diline çevirisi ve onun sanatsal yaradıcılığıdır. 14.-15. yüzyıl Türk edebiyatı ingi-

liz bilim adamları Elias Gibb, Charles Rio, Edvard Braun ve başkaları tarafından 

araştırılmıştır. Elias Gibb Kadı Bürhanettin ile ilgili bilgileri arap tarihçisi İbn 

Hacerden götürmüştür. Elias Gibbin eserlerinde Osmanlı edebiyatının tüm aşa-

maları tasvir edilmiş ve o Kadı Bürhaneddinin bir çok şiirinin çevirisini yapmış-

tır. Elias Gibb Kadı Burhanettin şiirinde ulusal geleneklerin ifade edildiğini özel-

likle vurgulamıştır. 

Anahtar kelimeler: Kadı Bürhanettin, Türk edebiyatı, dil, şiir, şair, Elias Gibb  

 

Summary 

In the article it is said about great Turkish poet Gazi Burhanaddin’s poetry 

in English languaged sources. The 14th – 15th century Turkish literary environ-

ment was studied by English orientalist-scientists such as Elias Gibb, Charles 

Rio, Edvard Brown and others. Elias Gibb had taken the information about Gazi 

Burhanaddin from the Arabian historian Ibn Hajer. In Elias Gibb’s work all le-

vels of Ottoman poetry had been described and he had translated some poems into 

English by Gazi Burhanaddin. Elias Gibb had mentioned that in his poems Gazi 

Burhanaddin had shown the national traditions.  

Key words: Gazi Burhanaddin, Turkish literary, language, poem, poet, Elias 

Gibb  

 

Bilindiyi kimi, zəngin Türk ədəbiyyatı minilliklər boyu Avropa üçün 

sirli qatlarla dolu olan bir sehr aləmi olmuşdur. Türk klassiklərinin Qərb 

aləminə, xüsusilə, ingilisdilli ictimaiyyətə təqdimatı XVIII əsrdən başlan-

mışdır. Avropa tədqiqatçıları Şərq xalqlarının ədəbi irsini araşdırmaq 

üçün bir çox əsərləri tərcümə etmişlər. Həmin şərqşünaslardan Von 

                                                           
 Doç. Dr., Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutu 
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Hammer Purqstal, Vilyam Cons, Con Vilson, A.Arberry, Atkinson, 

S.Huri, Volter və başqalarını misal gətirmək olar.  

14-cü yüzillikdə klassik Türk poeziyasında önəmli yerlərdən biri Qazi 

Bürhanəddin Əhmədə məxsusdur. Klassik Türk poeziyasının Qərb dünya-

sında öyrənilməsinin ən böyük araşdırıcılarından olan ingilis şərqşünası 

Elias Gibb Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmiş və 

eyni zamanda onu cəsur bir dövlət xadimi kimi təqdim etmişdir.  

İngilis şərqşünas Qazi Bürhanəddinlə bağlı məlumat verərkən əsasən 

mötəbər qaynaq kimi məşhur ərəb tarixçisi İbn-Hacərin “Əd-Dürər-ül 

Kaminə” (“Gizli Dürlər”) əsərindən istifadə etmişdir. 

Şərqşünas Qazi Bürhanəddinin “İksir-i-Səadət” adlı bir risaləsinin 

olduğunu vurğulayır. Bundan başqa, Qazinin mahir söz ustası olması 

haqqında mülahizə yürüdən İbn Hacərin fikirləri ilə razılaşır. Eyni qay-

nağa istinad edən Səadəddin əfəndi və M.Ali onun nəzmdə ustad oldu-

ğunu, eyni zamanda yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olduğunu da söy-

ləmişlər. Gibb B.Ayninin fikrinə əsaslanaraq Q.Bürhanəddinin ərəbcə, 

farsca və türkcə olduqca gözəl şeirlər yazdığını söyləmişdir. Qazinin 

əsərlərindən bəhs edərkən şərqşünas onun ən məşhur əsəri olan “Təlmih” 

adlı traktatının olduğunu və bu əsərin hüquq prinsiplərindən bəhs etdi-

yini söyləyir. Tarixçilərdən Taşköprüzadə və Səadəddin əfəndi bu əsərin 

öz dövründə böyük şöhrət qazandığını yazmışlar.  

Avropada türk ədəbiyyatı haqqında epizodik məlumatlar olsa da, 

ingilislərin türk poeziyası ilə tanışlığının təməli Gibbin 1882-ci ildə nəşr 

etdirdiyi “Ottoman poems” (“Osmanlı şeirləri”) kitabı ilə qoyulmuşdur. 

Gibb Qazi Bürhanəddini Qərbi türk “Eşq şairi” adlandırmışdır. Tədqiqat-

çının fikrincə 14-cü əsr türkdilli şeirin formalaşmasında mühüm yer tutan, 

Osmanlı poeziyasına mistik-fəlsəfi məna gətirən ilk şair məhz Qazi Bür-

hanəddindir. O, ilkin qaynaqlara əsasən şairin həyatı və sərkərdə kimi 

fəaliyyəti barədə geniş məlumat verir. Ədibin bu cür istedad sahibi olma-

sını Misirdə və Şamda aldığı elmi biliklərlə, tanınmış alim və din 

xadimlərlə ünsiyyəti ilə əlaqələndirir.  

Şairin tuyuq, rübai və qəzəllərindən söz açan Gibb qeyd edir ki, “Sul-

tan Vələd və Aşıq Paşa kimi şairlərin məsnəvilərində gördüyümüz vəzni 

eynilə Qazinin qəzəllərində də görürük” (1, s. 210). O, şairin işlətdiyi 

qafiyələrin fərqləndiyini və onun yaradıcılığında həm fars, həm də türk 

üslubunun olduğunu söyləyir. Gibb eyni zamanda Qazinin rübailərini 

“türkcə yazılan ilk rübailər” kimi qiymətləndirir. Şərqşünasın fikrincə, 

Qazinin “Divan”ı Qərbi türk lirik poeziyasının ən qədim abidəsidir. Gibb 
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Qazi “Divan”ının iki hissədən ibarət olduğunu söyləmiş, birinci hissənin 

qəzəllərdən, ikinci hissənin isə iyirmi rübai və çox sayda tuyuqlardan təş-

kil edildiyini qeyd etmişdir. O, Qazinin “Divan”ında şeirlərin əlifba ilə 

düzülmədiyini və təxəllüsün olmamasını türk poeziyasında o zaman bu 

ənənənin yer almadığı faktı ilə izah edir.  

Əsərlərində Gibb maraqlı bir məqamı da qeyd edir ki, orta əsrlərdə 

Avropada ərəb və fars ədəbiyyatı barədə müəyyən məlumat var idi. An-

caq türk ədəbiyyatı haqqında məlumatsızlıq “onların ədəbiyyatının 

yoxluğu kimi” yanlış nəticəyə gətirib çıxarırdı. Bilindiyi kimi, Gibbin əsas 

hədəfi avropalıların diqqətini türk ədəbiyyatına yönəltmək olmuşdur. (3, 

s.8) Gibb fransız, italyan və alman dilləri ilə yanaşı, fars və ərəb ədəbiyya-

tı ilə tanış olmuş, türk dilini mükəmməl bilmişdir. 

Əsərlərində Gibb qeyd edir ki, osmanlılar fars ədəbiyyatı ilə ün-

siyyətdə olan səlcuqların sayəsində həmin ədəbi ənənələri qəbul etmişlər. 

Fuad Köprülü bu barədə yazır ki, “islamiyyətdən öncə də türklərə yaban-

çı gəlməyən iranlılar türk ədəbiyyatının inkişafı üzərində yüzillərcə təsir 

göstərdilər”. (4, s. 20-21) 

Gibb Osmanlı ədəbiyyatının birinci mərhələsini (1300-1450) Qərbi-

Türk poeziyası dövrü adlandırmışdır. Gibbə əsasən, sırf fars təsiri Osman-

lı poeziyasının II dövründə (1450-1600) duyulmağa başlamış və “Osmanlı 

ədəbiyyatı türk danışıq dilindən ayrılaraq III dövrdə zirvəyə yüksəlmiş-

dir”. (7, s. 129) 

Avropa alimlərinin tədqiqatlarında çox maraqlı bir fakt ortaya çıxır, 

belə ki, Osmanlı ədibləri fars təsirindən kənara çıxmağa cəhd göstərmiş, 

əsərlərində yerli ənənələrini yaşatmışlar. Şərqşünas Gibb Qazinin 

şeirlərində milli ənənələrin ifadə edildiyini xüsusi vurğulayır. Həqiqətən 

də, “onun şeiri türk şifahi və yazılı ədəbiyyat ənənələri, türk xalqlarının 

poetik uğurları üzərində kamala çatmışdır” (5, s. 312). 

Gibb əsərlərində göstərir ki, Qazi Bürhanəddin yaradıcılığını gözəl 

bilmək üçün onun “Divan”ını tam mənimsəmək, əsərlərinin dili haqqında 

geniş məlumata sahib olmaq gərəkdir. Şairin lirikasının XIV əsr ədəbiyyat 

aləmində, həm məzun, hə orijinallıq baxımından önəmli yer tutduğunu, 

özündən əvvəlki poeziyadan fərqləndiyini söyləyən şərqşünas, tər-

cümələrində orijinalın özəlliklərini qoruyub saxladığını vurğulamışdır. 

Buna misal olaraq şairin “Gətürdi” rədifli qəzəlinin tərcüməsinə baxaq:  

Təngi-şəkəri ləli-ləbün təngə gətürdi, 

Tutisini bu könlümün ahəngə gətürdi.  
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Bu beyt ingilis dilində belə səslənir:  

Thy ruby lips unto the suger-bale have wroughten bale 

And made this parrot-heart of mine in melody to wail. 

 

Sətri tərcümə isə aşağıdakı kimidir:  

Sənin şəkər yaqut dodaqların mənə şirinlik gətirdi, 

Və bu nazik ürəyimi pərişan nəğmələr deməyə vadar etdi.(9, s. 50-51)  

 

Tərcümə zamanı Gibb qəzəlin forması ilə yanaşı məzmununu da 

saxlamış və eyni zamanda, hər misrada ingilis oxucusu üçün çətin anlaşı-

lan sözlərin şərhini vermişdir. “Gətürdi” qəzəlini tərcümə edərkən 

şərqşünas heç bir ixtisara yol verməmişdir.  

Şairi öz sələflərindən və eləcə də xələflərindən fərqləndirən bir cəhət 

də odur ki, bir çox klassik şairlərdən fərqli olaraq Qazi Bürhanəddin 

qəzəllərində öz təxəllüsünü göstərməmişdir. Bəzi mənbələrə əsasən, 

özünəməxsus poetik üslubu olan şair yazdığı şeirlərin təxəllüssüz də ta-

nınacağına əmin olmuşdur.  

Ey siyəhgislvo sepidzadeqan, 

Gisularunda səd həzar şikən.  

 

Şəm necə ki dili uzun isə 

Nurun ilə məqamı oldı ləgən... 

Gibb bu qəzəlin tərcüməsini belə verir:  

 

Othou, whiteofchin! And O thou, black of hair! 

A myriad the tangles thy dark tresses bear. 

 

What though that the tongue of the taper be long, 

Its place is the lantern through thy radiance fair.  

 

Qəzəlin sətri tərcüməsi isə belədir:  

Ey ağ buxaqlı! Ey siyah saçlı, 

Uzun qara saçlarında saysız buruqlar olan. 

 

Şamın dili necə uzun olsa da (işığı çox olsa da) 

O, işığını sənin gözəlliyindən alır. (9, 53) 

 

Gibb ingilisdilli oxuculara qəzəli tam anlamağa kömək məqsədilə 

geniş şərh verir.  



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu    243 

Gibbin Qazi Bürhanəddin yaradıcılığından etdiyi tərcümələr içəri-

sində rübailər də mühüm yer tutur.  

Dedüm ki, ləbün, dedi nə şirin söylər, 

Dedüm ki, belün, dedi nə narin söylər.  

Dedüm ki, canum cümlə fədadur saçuna, 

Dedi ki, bu miskin hələ varin söylər. (1, 610) 

 

Şairin bu rübaisində aşiq öz sevgilisi barədə dərdlərini bölüşür, təmiz, 

pak hisslərini ürək döyüntüsü ilə izah edir. Gibb bu ülvi, real sevgi hissləri-

ni özündə əks edən misraları orijinala uyğun şəkildə tərcümə etmişdir: 

Said I: Thy lip! Said she: How sweet he speaks! 

Said I: Thy waist! Said she: How neat he speaks! 

Said I: Mu Soul, be all a ransom for thy locks!  

Said she: This lack-all! Of his wealth how feat he speaks! (7, 220)  

 

Sətri tərcüməsi:  

Dedim: Sənin dodaqların! Dedi: O nə şirin danışır!  

Dedim: Sənin belin! Dedi: nə incə danışır! 

Dedim: Mənim qəlbim, hər şeyim tellərinə qurban olsun! 

Dedi: Bu yoxsula bax! Dövlətini mənə qurban verməkdən danışır!  

 

Tərcümədə şeirin həm forma, həm ahəngi saxlanılmaqla bərabər 

mənası da olduğu kimi ingilisdilli oxuculara çatdırılmışdır. Xüsusilə, şei-

rin sonundakı sarkazm daşıyan “Dedi ki, bu miskin hələ varın söylər” 

misrasının “Dedi: Bu yoxsula bax! Dövlətini mənə qurban verməkdən da-

nışır!” kimi uğurlu əksi Gibbin tərcüməçilik məharətini göstərir. 

Qazi Bürhanəddinin yazdığı şeirlər ideya və məzmun baxımından 

orijinaldır. Bu özəllik onun bütün rübailərinə də xasdır.  

Nümunə üçün aşağıdakı rübaiyə baxaq: 

Könlüm yenə ol Leyliyə Məcnun olmış, 

Yaşum yenə yar yolına Ceyhun olmış. 

Ləbləri çəkişmiş könülümi olamı 

Baxdum aralarında məgər xun olmış (1, 609) 

 

Bütün Şərq dünyasında məşhur olan “Leyli və Məcnun” əfsanəsi Or-

ta Əsr şairləri üçün dəyərli mövzu olmuş və onlarla klassik şairlər bu 

mövzuya müraciət etmişlər. Qazi Bürhanəddin də rübaisində həmin 

əfsanəyə işarə etmiş, sevgilisini Leyliyə, özünü isə Məcnuna bənzətmişdir. 
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Gibbin tərcüməsinə nəzər salaq:  

Again for yon Leyli is my heart Mejnun-wode, 

Again for yon dearling are my tears Jeyhun-flood. 

May it be that her lips have torn this heart of mine? 

I looked and behold, betwixen them was there blood! (7, 220) 

 

Sətri tərcüməsi:  

Könlüm yenə sən Leyliyə Məcnun olmuş,  

Göz yaşım yenə sən əzizimçün Ceyhun olmuş. 

Ola bilərmi ki, ürəyimi parçalayan onun dodaqları olsun, 

Baxdım və onların (dodaqlarının) arasında qan gördüm. 

 

Gibbin işlətdiyi “wode” kəlməsi müasir ingilis dilində “mavi üz bo-

yası” kimi başa düşülür, amma XIV-XVI əsrlərdə bu söz “taxta”, “ağac” 

mənasında işlədilmişdir və Gibb də tərcüməsində məhz həmin mənanı 

nəzərdə tutmuşdur. Gibb ingilisdilli oxucular üçün nəzərdə tutduğu 

qeydlərində Ceyhun çayının Amudərya olduğunu göstərmişdir. Gibb, 

burada da, rübainin ahəngini saxlamaq üçün dini kitablarda geniş istifadə 

edilən “behold” (“bax”) sözündən istifadə etmişdir. 

Qazi Bürhanəddinin ilk dəfə üz tutduğu “tuyuq” formasında olan 

şeir nümunələrini də Gibb öz tərcümə prinsiplərinə əsasən ingilis dilinə 

çevirmiş, forma və ahəngi saxlamağa çalışmışdır. 

Həqqə şükür, qoçlarun dövranıdur, 

Cümlə aləm bu dəmün heyranıdur. 

Gün batardan gün toğan yerə dəgin 

Eşq ərinün bir nəfəs seyranıdur (1, 614) 

 

Beytlərin ingilis dilində tərcüməsi belə səslənir:  

Thanks to God, tis now of heroes bold the day, 

All the world doth view the age with sore affray. 

From the land where sinks the sun to where it springs 

Flies within one breath the man of Love straightway (7, 222). 

 

Sətri tərcüməsi:  

Allaha şükür qəhrəmanlar dövranıdır, 

Bütün dünya bu dövrü həyəcanla izləyir. 

Günbatan yerlərdən gündoğan yerlərə qədər, 

Aşiqlər birnəfəsə ucur hər yerə. 
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Allaha sığınma və Ona şükür etmə, eyni zamanda bu fani dünyada 

hər şeyin keçici olması fikri və reallığı şairin poeziyasında öz gözəl əksini 

tapmışdır. Gibb də öz növbəsində bu misraları yüksək sənətkarlıqla tər-

cümə etmişdir. Tərcümədə “haqqa şükür” ifadəsi doğru olaraq “Allaha 

şükür” kimi verilmişdir. “Doth” orta əsrlər ingilis dilində “does” kimi 

işlənmişdir. “Sore affrey” ifadəsində olan “affrey” sözü “qorxu” mənasını 

verir. Orijinalda olan “heyranıdır” (heyranlıqla) kəlməsi ingilisdilli oxucu-

lara daha çox “təlaşla” mənasında çatdırılır. Tuyuqun son misrasında 

olan “Eşq əri” ifadəsinin ingilis dilində dəqiq analoqu olmadığından, 

Gibb, onu “mistik aşiq” kimi tərcümə edərək qeydlərində bu ifadə ilə bağ-

lı açıqlama vermişdir.  

Qazi Bürhanəddin tuyuqlarında tez-tez rast gəldiyimiz “Tanrı”, 

“Haqq”, “Allah” kəlamları şairin bütün varlığı ilə Haqqa tapındığına işarə 

edir. Bütün bunlarla yanaşı, onun yaradıcılığında hökmdarlığından irəli 

gələn igidlik ruhu da özünü aydın göstərir. Yaşadığı bütün çağlarda özü-

nü mübarizə meydanında görən, döyüşən şairin bütün bu cəhətləri öz 

şeirlərində əks etməsi təbiidir və bu xüsusiyyət onu bir çox divan şair-

lərindən fərqləndirir. 

Həmişə aşiq könli biryan bolur, 

Hər nəfəs qərib gözü giryan bolur. 

Sufilərün diləgi mehrab, nəmaz 

Ər kişinin arzusı meydan bolur. (1,316) 

 

Gibb Qazi Bürhanəddin şeirini bütün çaları ilə duymuş və bu da ori-

jinalda yaşayan “Burhanəddin ruhunun” onun tərcümələrində də öz ək-

sini tapması ilə nəticələnmişdir. 

Still the lover’s heart doth burn and burn alway;  

Still the stranger’s eyes are weeping weeping aye. 

Longs the devotee for prayer and prayer-niche; 

He who is a man, craves the field of fray (1, 224). 

 

Sətri tərcüməsi: 

Yenə də aşiqlərin qəlbi yanıb külə dönər 

Hələ də qəriblərin gözləri ağlar, hey ağlar. 

Vəfalılar gecə-gündüz dua edər,  

Ər olan kəs meydan istər.  

 



 246        Vefa İbrahim 

Gibb tərcümə prosesində Qərb şeirinə tamamilə yad olan rədifi və 

şairin qəzəllərindəki musiqili-ritmik düzəni də qoruyub saxlamışdır: (1, s. 

398)  

Nigarına, nigarına, nigarın, 

Sözün abi-həyatdur eşq narın. 

Gibbin tərcüməsində isə:  

O fairest one! O fairest one! O fairest! 

Thy words the Sream of Life, thy love the clearest.(9, 13) 

 

Şairin şeirlərindəki dərin emosional hisləri duyan Gibb tərcümədə ən 

incə məqamları belə nəzərdən qaçırmır. Orijinalda olan “narın”, “xumarın”, 

“biqərarın”, “yararın” qafiyələrinin musiqiliyini saxlamaq məqsədi ilə 

“clear”, “dear”, “rare”, “near” sifətlərinin üstünlük dərəcəsindən – “clea-

rest” (ən təmiz), “dearest” (ən sevimli), “rarest” (ən nadir) və “nearest” (ən 

yaxın) yararlanmışdır.  

Son olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, Qazi Bürhanəddin yaradıcı-

lığı dünyanın aparıcı dillərinə tərcümə edilməli və daha çox təbliğ olun-

malıdır.  
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KANGAL FIKRALARINA METODOLOJİK 

YAKLAŞIM 
Hüseyin Cılga 

 

Özet 

Türk edebiyatında sözlü anlatım türlerinin içinde en yaygın bir öneme sahip 

olan kuşkusuz fıkralarımızdır. Bu zengin fıkra kültürü içinde Sivas’ta çok saygın 

bir yer tutar. Bu bağlamda mizahî yetenekli kişilerin çokluğuyla bilinen ilçeleri-

mizden birisi de Kangal’dır. Ünü Anadolu’ya yayılmış bu kişilerden asıl adı 

“Pirzâde” olan Kangallı Pirzo’yu örnek olarak verebiliriz. 

20 yıllık saha araştırmalarımızda gerçek kişilerden ve yaşanmış olaylardan 

332 fıkra seçilerek bu bildiri için değerlendirildi. Hafızalarda saklı olan bu fıkrala-

rı, unutulup kaybolmadan derlenip gelecek kuşaklara aktarmanın çok önemli bir 

görev olduğunu kanısındayız.  

Kangal fıkraları, bizleri hem güldüren hem düşündüren, hatalarımızı hoşgörü 

ve zekâsıyla bizlere gösteren, yaşamın acı gerçeklerini, çaresizlikleri bizlere mizahî 

bir dille anlatmaktadır. Kangal fıkraları, yöresel özelliklerin dışında Türk halkının 

motiflerini içerir. Bu fıkraların asıl çıkış kaynağı, Türk toplumunun genel kültür 

yapısıyla ilgilidir. Kangal fıkralarında Nasreddin Hoca ve Bektaşî fıkralarının lezze-

tini bulmak mümkündür. Ayrıca Kangal fıkraları, Kangal’ın yüz yıllık tarihine, 

toplumsal yaşam ortamına, insanların konumuna ve davranışlarına ışık tutan yalın 

yaşantı örnekleri olarak bizlere bir dönemin fotoğrafını sunmaktadır. 

Bu bildirimizde Kangal fıkralarını metodolojik olarak; zaman, mekân, tipler 

ve konular gibi ana başlıklarla tasnif etmeyi ve bu konularda örnekler vererek so-

nuca varmayı düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Sivas, Kangal, Kangal fıkraları 

 

Araştırma Hakkında Birkaç Söz 

Yaklaşık 20 yıldan beri saha araştırmaları sırasında gerçek kişilerle 

birebir görüşüp yaşanmış olaylardan kaynaklanan 500 civarında fıkra 

derlendi. Bunların içinden konuyla alâkalı ve incelemeye uygun bulunan 

332 fıkra seçilerek sunduğumuz bu bildiri için bir değerlendirme yapıldı. 

                                                           
 Araştırmacı Yazar 



 248        Hüseyin Cılga 

Bu fıkralar da son derlenenler hariç Kangal Fıkraları - Gerçek Kişilerden ve 

Yaşanmış Olaylardan Nükteler (2018) adlı kitabımda yayınlandı.  

Kangal merkezi başta olmak üzere 106 köy, 45 mezra ve 6 beldenin 

(şimdi bunlar nüfus kaybından dolayı köye dönüştüler) birçoğundan fık-

ralar derlendi. Fıkraların tümü Kangal yöresinden derlendiği ve kahra-

manlar da buraların insanı olduğu için, o yöreye ait özgün fıkralardır. 

Çünkü gerçek kişilerle birebir görüşülerek, ya büyüklerinden duydukları 

ya da kendi yaşadıkları olduğu gibi aktarıldı, fıkralar da böyle ortaya çık-

tı. Özellikle fıkra kahramanlarının ad ve soyadları birebir yazıldı. Ayrıca 

olayın geçtiği yer gibi mevkii adları da detaylarıyla belirtildi. Fıkralardaki 

kişiler ne yerildi ne de yüceltildi; objektif bir yaklaşım içinde değerlendi-

rildi. Toplum olarak elbette gülmeyi çok severiz, ama bize gülünmesine 

de asla müsaade etmeyiz. Bunun içindir ki kimsenin onurunun kırılacağı 

herhangi bir fıkraya yer verilmedi. Kangallı olduğum ve bu yörenin fıkra-

larını dinleyerek büyüdüğüm için bu durum çalışmalarımızda büyük bir 

kolaylık sağladı.  

Bazı fıkralarda halkın söyleyiş biçimi olduğu gibi yansıtıldı Örneğin 

İbrahim’e “İbo”, Mustafa’ya “Musto” ve eş yerine “garı” gibi sözcükler 

söylendiği biçimde yazıldı. Çoğu konuşmalarda yapıyorum sözcüğü “ya-

pıyom” şeklinde telaffuz edildiği hâlde yazıya geçirilirken yazı dili tercih 

edildi. Birkaç kelimenin dışında özellikle bu yörenin konuşma aksanı ol-

duğu gibi yazı diline aktarıldı. Zaten Kangal halkının çok farklı bir aksanı 

olmadığı görüldü. Bazı fıkralarda kıssadan hisse alınacak sözler yerine 

mâni dörtlüğü (F: 55) söylendiğinden o şekilde kaydedildi.  

Değerlendirilen 332 fıkranın, 100 yıllık bir süreçte oluştuğundan ha-

reketle; % 90’ı yani 300 kadar fıkra ilk 50 yıllık süreçte yaşanmıştır; % 10’u 

olan 30 kadar fıkra ise içinde bulunduğumuz son 50 yıla aittir. Bu tespit-

ten şu sonucu çıkarmak mümkündür: Traktör, 60’lı yılların sonlarına doğ-

ru Kangal’da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte top-

lumun belkemiği olan imece kültürü de maalesef yok oldu. Üretim ve 

sosyal ilişkiler de büyük bir hızla kabuk değiştirdi. Şimdi şöyle bir soruy-

la karşı karşıya kalabiliriz: Artık fıkra üretilemeyecek mi? Elbette üretile-

cek; ama toprak, saflık, doğallık da kokmayacak.  

 

Fıkralar Üzerine Birkaç Söz 

Fıkralar, Türk edebiyatında sözlü anlatım çeşitleri içinde en önemli 

ve en yaygın bir yere sahiptir. Fıkralar; tanım, metin, anlatma ve işlev 

açısından kısaca şöyle incelenebilir:  
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Tanım: Fıkra, kısaca şu tanımlarla özetlenebilir: Fıkra, temelinde az 

çok mizah, nükte, hiciv hatta tenkit unsuru taşıyan, günlük olaylardan 

hareketle hisse kapmayı hedef alan sözlü, kısa, mensur hikâyedir . Gerek 

kültür gerekse edebiyat açısından zengin bir hazine hüviyetinde olan 

fıkralar hemen her konuda olabilir (Kaya, 2014: 340). Fıkra, anlık güldü-

ren öykücüktür. Bu öykü ya bir sıra dışı yaşantı kesitidir ya da bir olay 

anında söylenmiş sıra dışı bir sözdür. Kimi zaman zekâdan kimi zaman 

da densizlikten kaynaklanır. Ama özünde kısalık, yalınlık ve vuruculuk 

vardır. Bu hâliyle bir karikatürü andırır. Onlarca sayfada anlatılacak bir 

öz iletiyi birkaç sözle vurgular (Bozkurt, 2018: 7).  

Fıkralar, başlangıç, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Sonuç 

bölümünde mutlaka bir hisse vardır. Fıkraların dili anlaşılır, açık ve sa-

dedir. Genellikle fıkraların bir kahramanı bulunur. Kahramanı olmayan-

lar da vardır. Aynı fıkra bir başka şahıs, bir başka yöre vs. için de anlatı-

labilir. Zamana ve mekâna bağlı kalmadan anlatılan fıkralar; toplantı-

larda konuşmalara canlılık, zenginlik katmak, ileri sürülen fikri destek-

lemek amacını hedefler. Fıkraların birincil amacı güldürmektir. Fakat ba-

zı fıkralarda güldürmenin yanında düşündürmek veya ders vermek gibi 

mesajların verdiği de görülür.  

 

Metin: Halk edebiyatı anlatı türlerinden biri olan fıkra, sözlü kültür 

ürünü olmakla birlikte, sözlü ya da yazılı mensur bir metne sahiptir. Üste-

lik bu metin, belirli özellikleri bulunan edebî bir metindir (Koz, 2005: 146). 

Her edebî metin, dil ve üslup açısından kendisini meydana getiren kişinin 

tercih ve özelliklerini taşır. Ancak söz konusu olan fıkra gibi bir sözlü kül-

tür ürünüyse, dil ve üslup açısından metnin yaratıcısı kadar, hatta ondan 

daha çok, metnin taşıyıcısı da önem kazanır. Bu anlamda fıkranın dili, 

büyük oranda anlatıcısının dil özelliklerini yansıtacaktır (Çevik, 2018: 14).  

 

Anlatma: Fıkralar, sözlü kültür ürünlerinden olduğu için onu en iyi 

şekilde anlatılarak ifade edilir. Fıkrayı anlatanın gerçek kişilerin aynı ses 

tonuyla ve mimikleriyle anlatması onu tekrar yaşıyor gibi bir lezzet katar. 

Aynı fıkrayı defalarca dinlemiş olsak dahi ilk defa dinliyoruz gibi zevk 

alırız. Oysa yazılı fıkrayı bir kez okumakla yetiniriz. Aynı fıkra tekrar 

okunduğunda aynı lezzeti vermesini beklemek her zaman çok doğru ol-

maz. Çünkü okuyanın algılama ve yorumlama biçimi farklı olduğundan 

beğeni de ona göre farklılaşır. Kişi her zaman aynı ruh hâlinde olmadığı 
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gibi kiminin beğendiği fıkrayı kimi, kiminin beğendiği fıkrayı da kimi be-

ğenmeyebilir. Bunun için, fıkra yazmak, anlatmaktan daha zordur.  

 

İşlev: Yaşamımızda, fıkraların toplum üzerinde çok önemli bir işlevi 

vardır. Bu işlevleri üzerine şu tespitler yapabilir: Batı’da “fonksiyon” teo-

risini sosyal bilimlere aktaran ünlü Amerikalı araştırmacı Redcliff Brown, 

toplumun işleyişini, bin bir parçalı bir makinanın çalışmasına benzetir. En 

küçük bir vidanın bile makinenin işleyişine katkısı nasıl varsa, toplum 

hayatında rastlanan her sosyal hareketin her gelenek ve göreneğin de top-

lumun düzenine çok önemli bir katkısı vardır. Toplumda fonksiyonları 

olmayan kurumlar asla yaşayamazlar (Başgöz, 1974: 10). Geleneğimizin 

içinden süzülerek gelen bu fıkralar, anlatıldığı toplulukta bireylerin duy-

gu ve düşüncelerine tercüman olur; bir tebessüm yaratarak insanlar ara-

sındaki kutuplaşmayı giderir; samimiyeti artırır ve barışçıl bir ortam sağ-

lar (Gümüşoğlu, 2017: 66). 

Fıkralarımızın önemi şu sözlerle bağlanabilir: Türk edebiyatında fık-

raya fındık altını, denilir. Yusuf Ziya Ortaç ise: “Fıkradaki kelimeleri 

oduncu kantarında değil, kuyumcu terazisinde tartmalıyız.” der. Bir baş-

ka tespit ise şiire; “darası alınmış söz” denilirken, fıkraya da “hadde ve 

imbikten geçirilmiş anlatım kompozisyonu” demek yerinde olur (Boyraz, 

1996: 82). Bunun içindir ki fıkralar, Türk toplumunu çeşitli açılardan ince-

leyecek sosyal bilimler için zengin bilgi ve belge kaynağıdır.  

 

Kangal Fıkralarına Metodolojik Yaklaşım 

Türk edebiyatında fıkra türü ile alâkalı çalışmalar, nitelik bakımın-

dan az ve probleme ışık tutacak ölçüde değildir. Nedense, bilim adamları 

bu alana gereği kadar alâka göstermemişlerdir. Çeşitli zamanda bazı he-

veskârların gayretleriyle halk arasından derlenmiş fıkra külliyatının neşri 

dışında, problemin, yapı, estetik ve mahiyet yönleri ciddiyetle ele alın-

mamıştır. Derleme yayınlar da terkip bakımından ilmî zihniyetten uzak, 

gelişigüzel toplamalardır. Ayrıca XIX. yüzyılın sonlarına doğru yayın ha-

yatında fıkra külliyâtlarının neşrinde Çaylak Tevfik ve Fâik Reşad’ın ya-

yınladığı derlemeler dikkate değerdir (Yıldırım, 1999: 15). Bu konuda ya-

pılmış çalışmaların içinden Dursun Yıldırım’ın 1976 yılında sunduğu dok-

tora tezi Bektaşî Fıkraları ile Mehmet Çevik’in Abdal Fıkraları derlemele-

rini örnek olarak verilebilir. Bu bildirimde tasnif yapılırken bunlar ve di-

ğer çalışmalar da göz önünde tutulmuştur. 
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Kangal fıkraları metodolojik olarak, zaman, mekân, tipler ve konular 

gibi dört ana başlıkta değerlendirilebilir:  

 

I- KANGAL FIKRALARINDA ZAMAN  

Genelde “bir gün<” diye başlayan fıkralar, bir belirsizlik içindedir. 

Gerçek kişilerden ve yaşanmış olaylardan derlendiği için Kangal fıkrala-

rında belirsizlik görülmez. Zaman ve mekân aşağı yukarı hemen bellidir. 

Kangal fıkralarındaki zaman beş yöntemle tespit edilebilir:  

 

1. Önemli Gün ve Olaylardan Çıkarılan Zaman:  

Bazı önemli gün ve olaylardan o fıkranın geçtiği zaman dilimini tes-

pit etmek mümkündür. Bu tarihleri kronolojik olarak şöyle sıralanabilir: 

Seferberlik: Bu konu 5 fıkrada geçmektedir. 1914-1918 yılları arasında 

yapılan I. Dünya Savaşı sırasında yaşananlardan (Rütbe, F: 6). 

Harf Devrimi: İlk kez yeni harflerle basılmış gazeteyi merakla incele-

yen köylülerin konumlarının anlatıldığı fıkra (Gazete, F: 4, bu fıkranın 1 

Kasım 1928 tarihinden sonra vücut bulduğu düşünülebilir). 

Soyadı Kanunu: Nüfus memurlarının vatandaşlara yeni soyadı verme-

lerini anlatıldığı fıkra (Güzel İsim, F: 58, 24 Kasım 1934’ten sonraya aittir).  

Kangal’a Demiryolu Yapımı: 1930 yılında Sivas’a ilk demiryolu ya-

pıldıktan sonra doğu ve güneye demiryolu daha sonraki yıllarda tamam-

lanarak Kangal-Çetinkaya’dan ayrılır. Bu treni merak eden Kangal Ağası, 

yanında çalışan azabını treni görmek için istasyona gönderir (İlk Tren, F: 

51, 1936 yılı sonrasına aittir).  

II. Dünya Savaşı: Anadolu’da kıtlık yıllarının yaşandığı (Yetim, F: 

39) fıkrada ise tarih 1945-1948 yılları arasıdır. 

Sivasspor-Kayserispor Olaylı Maçı: 17 Eylül 1967 tarihinde Kayse-

ri’de Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta çıkan arbede sonra-

sı 43 kişinin hayatını kaybettiği üzücü olayı ihtiva eden fıkra (Nerelisin? F: 

19).  

 

2-Ünlü Kişilerle İlişkili Olarak Zaman:  

Atatürk: Atatürk’ün trenle Doğu Gezisi sırasında Kangallıların onu 

görmek için istasyona gitmesiyle ilgili fıkra (Atatürk, F: 1, söz konusu fık-

ra 1937 yılına aittir). 

Siciminoğlu Halil Pehlivan: 1889-1934 yıllarında yaşayan ve hasım-

ları tarafından vurulan Yıldızelili ünlü pehlivan Siciminoğlu Halil’in, 
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Kangal’da güreş tutmasını konu alan ve 1930 yılı sıralarında ortaya çıkan 

fıkra (Güreş, F. 3).  

Âşık Mahzunî: 1911 doğumlu bir Kangallının, Malatya’da açtığı saz 

yapım atölyesine 1967 veya 1968 yılında gelen Âşık Mahzunî (1938-2002) 

ile diyaloglarının anlatıldığı fıkra (Benzetmek, F: 5). Bu bilgi saz ustasının 

kızı tarafından teyit edilmiştir. 

Tansu Çiller: 1993-1996 yılları arasında başbakanlık yapan Tansu Çil-

ler’in konu edildiği fıkra (Fiyat Farkı, F: 53). 

 

3. Fıkra Kahramanlarının Doğum ve Ölüm Tarihlerinden Çıkarılan 

Zaman 

 

4. Yapılan İşin Ait Olduğu Aydan Çıkarılan Zaman:  

Her yıl rutin olarak yapılan işin içeriğinden, ay olarak aşağıdaki gibi 

zamanını tahmin edilebilir:  

Koyun Yaylımı: (Mayıs-Kasım arası) 

Çayır Biçimi: (Haziran) 

Tarla Sürümü – Herk: (Haziran) 

Ekin Biçimi – Harman: (Ağustos) 

Tohum Ekimi: (Ekim). 

 

5. Göçlerden Çıkarılan Zaman:  

Göç, Kangal halkının dolayısıyla Anadolu halkının ortak yazgısıdır. 

Nüfusun artmasına karşın ekilecek toprakların artmaması, dolayısıyla 

köylerden şehirlere doğru göçler başlamıştır. Tespit edildiği kadarıyla gö-

çün konu edildiği fıkraların, bu zamandan sonraki bir tarihte ortaya çıktı-

ğı düşünülebilir: 

Çukurova: Adana, Mersin ve Tarsus’a 1920’li yıllar,  

Şehirler: Sivas ve Malatya’ya 1940’lı yıllar,  

Yurtdışı: Almanya, Hollanda, İngiltere ve Arabistan’a 1960’lı yıllar,  

Büyükşehirler: İstanbul ve Ankara’ya 1970’li yıllar.  

 

II- KANGAL FIKRALARINDA MEKÂN  

Fıkranın yaşandığı mekânı belirtmek fıkranın anlatım gücüne katkı 

sunar. Kangal fıkralarında mekân hemen hemen bellidir. Günlük yaşamın 

geçtiği her yer, fıkralara konu olmuştur. Bunlar ise; tarlada herk yapar-

ken, ekin biçerken, harmanda düven sürerken, koyun otlatırken, Kangal’a 

veya bir başka köye giderken, köy odasında, ahırda, Kangal’da, mahke-
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mede, çarşıda, Sivas’ta gibi ifadelerle mekân net olarak belirtilir. Bazı 

mekânlar ise herkes tarafından bilinir. Fıkralarda geçen mekânlar dört 

başlık altında toplanabilir: 

 1. Köyler ve Beldeler: Fıkraların büyük bir kısmı buralarda geçmiş-

tir. Toplam 255 fıkra olup dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Köy içinde (75 fıkra), Evde (72 fıkra), Yolda (51 fıkra), Tarlada (29 fıkra), 

Cenaze evinde (8 fıkra), Düğün evinde (7 fıkra), Değirmende (7 fıkra), Okulda (3 

fıkra), Ziyarette (3 fıkra). 

  

2. Merkez İlçe: Toplamda 32 fıkra olup dağılımları aşağıda belirtil-

miştir: 

Çarşıda (10 fıkra), Evde (6 fıkra), Mahkemede (5 fıkra), Tarihî Merkez Ca-

mi’de (3 fıkra), Yolda (3 fıkra), Pazarda (2 fıkra), Yağdonduran Geçidi’nde (2 fık-

ra), Balıklı Kaplıca (1 fıkra).  

 

3. Şehirler: Toplamda 43 fıkra şehirlerde geçmiştir. Bu şehirlerdeki 

fıkraların geçtiği mekânlara örnek vermek gerekirse: Sivas’ta Alibaba, Al-

tıntabak, Seyrantepe ve Çoraktepe mahalleleri, Buğday Pazarı, Kale, Çar-

şı, Dörtyol, Numune ve Devlet Demiryolları Hastaneleri gibi yerlerdir. İs-

tanbul’da ise Atatürk Havaalanı, Boğaziçi, Sanayi Mahallesi, Taksim, Han 

Cafe, Tarlabaşı, Karaköy gibi mekânları örnek olarak verilebilir. Mekân 

olarak fıkraların geçtiği şehirler ve fıkra sayıları aşağıda belirtilmiştir:  

Sivas’ta (17 fıkra), İstanbul’da (7 fıkra), Malatya’da (6 fıkra), Ankara’da (4 

fıkra), Adana’da (4 fıkra), Tarsus’ta (4 fıkra), Berlin’de (1 fıkra). 

 

4. Askerî Kışla: Herkesin askerlik dönüşü anlatacağı mutlaka bir as-

kerlik anısı olmuştur. Bu konu üzerine seçilmiş askerî kışlada geçen 5 fık-

ra vardır.  

  

III- KANGAL FIKRALARINDA TİPLER 

Yapı açısından bakıldığında fıkra, nükte ile son bulur. Bu nedenle fık-

ranın en önemli bölümünü, nüktenin ortaya çıktığı sonuç bölümü oluştu-

rur. Nitekim fıkranın anlam ve işlevi de burada saklıdır. Kahraman olarak 

anlatanın bağlandığı tip, ana tipi oluşturur (Çevik, 2018: 108). Fıkralar birer 

hikâye formatında kurgulanır. Bundan dolayı bu türün asıl kahramanı fıkra 

tipidir. Fıkralar genellikle tek bir tip veya ana tip ve birkaç yardımcı tip et-

rafında anlatılmıştır. Fıkra tipleri yaratıcısının benliğinde şekillenen ve hal-

kın söz söyleme yeteneği ile yüklenerek gerekli temsil gücü ile donatılan 
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anlatmalardır. Fıkra tipleri halkın hafızasında yer etmiş gerçek kişilerden 

oluştuğu gibi, bir zümre veya grubu temsilen etnik, dinî veya kültürel bir-

takım özelliklerle donatılmış hayalî kişilerden de oluşturulabilir (Koca, 

2017: 31). Bu bağlamda Kangal fıkralarında asıl tipler gerçek kişilerden 

oluşmuştur. Asıl tipler, tipik Anadolu köylüsü konumundadır. İlçe merke-

zinde yaşayan kişiler kasabalı tipi olarak algılansa bile, onların da toprağa 

bağlı üretimlerinden dolayı köylü yönleri daha ağır basar.  

Fıkra tiplerinin başında asıl adı “Pirzâde” olan Pirzo gelmektedir. 

Kangal’da nasıl İbrahim’e “İbo” deniliyorsa Pirzâde’ye de “Pirzo” denil-

miştir. Pirzo’nun ünü Kangal’ın her köyüne yayıldığı gibi Kangal sınırla-

rını aşarak çevre ilçelerde, illerde ve yazılı edebiyat sayesinde Türkiye’de 

yaygın olarak bilinir. Pirzo, Kangal’a 1850’li yıllarda Malatya’nın Hekim-

han ilçesinden göç ederek Karanlık köyüne yerleşir. Fakat tüm yaşamını 

Kangal Ağalarının yanında çalışarak sürdürür. 1920’li yılların başında ve-

fat eder. Pirzo, çok zekî, nükteci, sözünü kimseden esirgemeyen ve hazır-

cevap birisidir (Akkiraz: 7). Kangal fıkralarında Pirzo ile birlikte 10 fıkra 

kahramanı daha vardır. Bu kişiler ise: Hüseyin Sarıtaş, Musa Çelik, Hüse-

yin Güzel, Selahattin Saygılı, Mahmut Karakaş, Hüseyin Çınar, Veli Koç, 

Ferhat Karadeniz ve Veli Çeliker’dir.  

Fıkra tipi, o fıkranın kahramanıdır. Fakat tek kahramanı değildir. 

Bunun yanında başka kahramanlar da vardır. Doğal olarak fıkranın mer-

kezinde insan unsuru vardır. Sözel olduğu için bir insanın konuşması ge-

rekir. Kangal fıkralarındaki tipler dört başlık altında değerlendirilebilir:  

 

1. Asıl Tipler (Fıkra Kahramanlarına Göre): Kangal fıkralarında asıl 

tipler köylülerdir. Tarımla geçinen, bunun yanında da hayvancılık yapan, 

bazen de kışları mevsimlik işçi olarak şehirlere giden kişilerdir. Türk ede-

biyatında genellikle fıkra kahramanlarının birkaç istisna örnek hariç he-

men hepsi erkektir. Kangal fıkralarında kadın kahramanların sayısı 32 

olması, edebiyatımız ve şehir kültür envanterimiz açısında önemsenmeli-

dir. Fıkra kahramanlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Erkek (295 fıkra), Kadın (32 fıkra), Çocuk (5 fıkra). 

 

2. Meslekî Alt Tipler: Kangal halkının gerek görev icabı köye gelen 

gerek ilçede gerekse şehirlerde muhatap olduğu farklı meslek sahipleri bu 

bölümde toplanıldı. Genel olarak 39 fıkranın meslekî ve fıkra sayısı bakı-

mından dağlımı şöyledir:  
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Memur (11 fıkra), Hâkim (6 fıkra), Doktor (6 fıkra), Subay (3 fıkra), Asker 

(3 fıkra), Öğretmen (3 fıkra), İmam (2 fıkra), Paşa-Vali (1 fıkra), Kaymakam (1 

fıkra), Polis (1 fıkra), Esnaf 1 (fıkra), Simsar (1 fıkra). 

 

3. Diğer Alt Tipler: Bunlarla ilgili olarak toplam 66 fıkra tespit edildi. 

Kangal halkının ana geçim kaynağı tarımdır. Tarım da ağır bir işçilik ge-

rektirir. Onun için hayvan gücüne çok ihtiyaç duyulmuştur. Başta öküz, 

at, camız ve eşek olmak üzere bunlardan bir hayli faydalanılmıştır. Kan-

gal halkının günlük yaşamında da hayvanların çok büyük bir yeri vardır. 

Halk, günlük işlerini hayvanlardan faydalanarak yapar. Bunun içindir ki 

hayatın her alanında yer alan bu alt tipler sınıflandırıldı.  

Pir Sultan Abdal, bir deyişinde her evin geçimini öküzün sağladığını 

ve ilk çiftçilerin pîri Âdem Ata, öküzü ilk çifte koşan insan (Boratav, 1997: 

91) olduğunu anlatarak bir dörtlüğünde de öküzün bir çiftçi için ne kadar 

kıymetli olduğu şöyle anlatır: 

Öküzün damını alçacık yapın 

Yaş koman altına kuruluk sepin 

Koşumdan koşuma gözlerin öpün 

 İreçberler hoşça tutun öküzü (Özdemir, 2013: 334). 

 

Bu bölümde adı geçen büyükbaş, küçükbaş ve yabanî hayvanların, 

kedigiller, kuşgiller ve böcekgillerin adları ve konularının geçtiği fıkra sa-

yısı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:  

A. Büyükbaş Hayvanlar: (46 fıkra): Öküz (24 fıkra), At (12 fıkra), To-

sun (4 fıkra), İnek (4 fıkra), Camız (1 fıkra), Tay (1 fıkra) 

B. Küçükbaş Hayvanlar: (22 fıkra): Koyun (15 fıkra), Koç (4 fıkra), Keçi 

(3 fıkra). 

C. Yabanî Hayvanlar: (6 fıkra): Ayı (4 fıkra), Kurt (2 fıkra). 

D. Kedigiller: (17 fıkra): Köpek (14 fıkra), Kedi (2 fıkra), Tazı (1 fıkra). 

E. Kuşgiller: (11 fıkra): Tavuk (3 fıkra), Karga (2 fıkra), Bülbül (2 fıkra), 

Civciv (2 fıkra), Kartal (1 fıkra), Hindi (1 fıkra). 

F. Böcekgiller: (9 fıkra): Arı (4 fıkra), Sinek (2 fıkra), Karınca (1 fıkra), 

Büvelek (1 fıkra), Kırkayak (1 fıkra). 

 

4. Alt Tiplerle Konuşma Fıkraları: Konuşma, doğal olarak insanlar 

arasında olur. Kangal halkı tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için bütün 

zamanını bu hayvanlarla birlikte geçirir. Bu kadar yakınlık beraberinde 

muhabbeti de getirir. Fıkra kahramanlarının karşısındaki alt tipler yani 
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hayvanlarla konuşmak ihtiyacını hisseder. Bazen onları acımasızca eleşti-

rir; bazen de onları dostane uyararak ikaz eder; bazen de onlarla yârenlik 

yapar (Akıl, F: 32), (Çoban, F: 28), (Paylaşmak, F: 50), (Civciv, F: 25), (Ka-

rınca, F: 29). Alt tiplerle konuşma fıkralarının sayısı 19 olup konuştukları 

hayvan ve fıkra sayıları aşağıdaki gibi dağılmıştır: Eşek ile (5 fıkra), Köpek 

ile (3 fıkra), Kedi ile (2 fıkra), Öküz ile (1 fıkra), İnek ile (1 fıkra), Koyun ile (1 

fıkra), Keçi ile (1 fıkra), Yarasa ile (1 fıkra), Karga ile (1 fıkra), Civciv ile (1 fıkra), 

Büvelek ile (1 fıkra), Karınca ile (1 fıkra), Hindi ile (1 fıkra). 

 

IV- KANGAL FIKRALARINDA KONULAR 

Türk fıkraları konularını, çoğunlukla yaşanmış hayat sahnelerinden 

alır. Fıkraların merkezinde daima insan-cemiyet; cemiyet-insan münase-

betleri vardır. Cemiyet hayatında ortaya çıkan zıddiyetler, düşünce ve 

davranış farklarından doğan çatışmalar fıkraların konularını teşkil eder 

(Yıldırım, 1999: 5). Bu tespitten hareketle her fıkranın başlı başına bir ko-

nu başlığı olabileceği görüldü. Hatta bir fıkranın başka bir konu başlığı al-

tında da değerlendirilebileceği sonucu da çıktı. Bu yüzden birbirine yakın 

konular bir başlık altında toplandı. Genelde kişisel tavırlar ön plana çıka-

rılarak hazırcevaplık, saflık, menfaatperestlik, dinsel ve inançsal konular 

değerlendirilerek örnekler verilmeye çalışıldı.  

Kangal fıkralarının önemli bir kısmını oluşturan konular hakkında 

bazı örnekler vermek gerekirse, bunların başında, hazırcevaplık fıkraları-

nın çokluğu görülür. Buradan Kangal halkının hazırcevap bir yapıda ol-

duğu çıkarılabilir. Hazırcevap olma özelliği, keskin zekâ, pratik düşünme 

gibi yeteneklerden kaynaklanır. Her ortamda olduğu gibi stresi yüksek 

mekân olan mahkemelerde bile hazırcevaplık fıkraları bu konuya somut 

birer örnektir (Arabulucu, F: 56), (Şahit, F: 57).  

Kangal fıkraları içinde saflık konularının çokluğu görülmektedir. Saf-

lık, Türkçe Sözlük’te 1. Katıksız, arı, karışıksız, halis, has. 2. Kurnazlığa aklı 

ermeyen, kolaylıkla aldatabilen, bön, safdil. 3. İyi niyetli, art niyetsiz 

(TDK, 2011: 2001) olarak ifade edilir. Saflık, bir anlamda da kötülük dü-

şünmeme, iyi niyetli olma yani art niyetli olmama, çocuksu davranış, du-

ru, arı olma hâli veya doğallık diye de açıklanabilir. Kangal fıkralarında 

bu konulara birçok örnekler vardır (Kime Sattın?, F: 54).  

Kangal, inanç bakımından tipik bir Anadolu kasabası konumundadır. 

Herkesin ibadetini özgürce yerine getirdiği ve farklı ibadetler olmasına 

rağmen kişiler arasında hiçbir problemin yaşanmadığı ve hoşgörünün 

hâkim olduğu bir ilçedir. Dinsel ve inançsal konulu fıkralarda Bektaşî neşe-
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sini ve irfanını bulmak mümkündür (Allah, 31), (Namaz, 52), (İhsan, 7), 

(Oruç, 11), (Dua, 40), (Günah, 9), (Cin, 36), (Kıble, 23), (Ziyaret, 27), Cami, 43).  

İlkler bir anlamda da acemiliktir. İlk kez karşılaştıkları, gördükleri, 

yaşadıkları, zor duruma düşmeleri beraberinde gülünç bir durum da ya-

ratır. Bunlardan yeni icat olunan bir aletin, ilk kez sahip olunan bir eşya-

nın toplum tarafından nasıl algılandığıyla ilgili bilgiler de edinilebilinir 

(Lüks, 17), (Çay, 12), (Gözlük, 22), (Daire, 16).  

Her köyde fikirleri, hâl ve davranışlarıyla bir veya birkaç bilge insan 

vardır. Bu kişilerin sözleri de fıkralarımıza bir hayli yansımıştır (Ahiret, 2).  

Toprağa bağlı toplumlarda; aile, tarla ve hayvan sayısının fazla olu-

şu, o kişinin gücünün bir ifadesidir. Bunun içindir ki ailesi kalabalık, tar-

laları ve hayvanları çok olan kimseler bu durumlarıyla devamlı övünmüş-

lerdir (Kravat, 18).  

Kangal fıkralarını konu bakımından 16 başlık altında toplamak 

mümkündür: 

1. Hazırcevaplık  

2. Saflık-Doğallık 

3. Dinsel ve İnançsal Konular  

Allah (17 fıkra), Namaz (9 fıkra), Oruç (6 fıkra), Ahiret (5 fıkra), Cami (4 

fıkra), Ziyaret (3 fıkra), Yemin (3 fıkra), Azrail (2 fıkra),  Dua (2 fıkra), Ra-

mazan (2 fıkra), Şeytan (2 fıkra), Muharrem (1 fıkra), Caiz (1 fıkra), Cennet 

(1 fıkra), Abdest (1 fıkra), İslâm (1 fıkra), Zekât (1 fıkra), Kelime-i Şahadet 

(1 fıkra), Kıble (1 fıkra), Cin (1 fıkra), Kurban (1 fıkra), Teravih (1 fıkra).  

4. Acemilik, İlkler 

5. Pişkinlik 

6. Sitemkârlık 

7. Bilgelik 

8. Çaresizlik 

9. Övüngenlik 

10. Menfaatperestlik 

11. Tehditkârlık 

12. Çocukluk 

13. İnatçılık 

14. Ehvamlılık 

15. Paylaşımcılık 

16. Şanssızlık  
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SONUÇ  

Kangal fıkralarının genel yapısı analiz edildiğinde, yöresel özellikle-

rin dışında Türk halkının motiflerini içerdiği görülür. Bu fıkraların asıl çı-

kış kaynağı, Türk toplumunun genel kültür yapısıyla ilgilidir. Kangal fık-

ralarında Nasreddin Hoca ve Bektaşî fıkralarının lezzetini bulmak müm-

kündür. Kangal fıkralarının sonunda söylenen bir cümle halk tarafından 

öyle benimsenmiştir ki, artık o cümle deyim hâline dönüşmüştür. Bir 

konuyu anlatmak için fıkralarımızdaki o deyim kullanılarak daha pratik 

bir anlatım yolu izlenmiştir. 

Ayrıca Kangal fıkraları, Kangal’ın tarihine, toplumsal yaşam ortamı-

na, insanların konumuna ve davranışlarına ışık tutan yalın yaşantı örnek-

leri olarak bizlere bir dönemin fotoğrafını sunmaktadır. Hafızalarda saklı 

olan bu fıkraları unutulup kaybolmadan derleyerek gelecek kuşaklara ak-

tarmanın önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

Kangal’ın bir asırdan fazla bir zamandan süzülerek gelen tarih, din, 

yaşam tarzı, üretim biçimi, insan ilişkileri, acıları, özlemleri, duyguları, 

düşünceleri kısaca yaşama dair sosyal hayatın tüm yönlerini içinde barın-

dıran konuları bu fıkralarla bizlere net olarak sergilenmektedir. Böylesine 

hazine değerinde kıymetli bilgi ve belge kaynaklarını kültürümüze ve şe-

hir envanterimize kazandırarak gelecek nesillere faydalı olacağım kanaa-

tinizdeyim.  

Bu bildiri için değerlendirilen 332 fıkranın içinden 60 fıkra seçildi ve 

konulara örnek olarak “Metinler” bölümünde verildi: 
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METİNLER 

 

1. ATATÜRK 

(Mamaş-Soğukpınar köyünden Hüseyin Güzel, evde tıraş olurken 

Atatürk’ün Kangal’dan trenle geçeceğini ve köylülerin de onu karşılamak 

için yola çıktıklarının haberini alır. Hemen tıraşını yarıda bırakarak kafi-

leye katılmak için koşmaya başlar. Hüseyin Güzel, kafileye katılınca köy-

lüler, yüzünün bir tarafı tıraşlı diğer tarafının da sakallı olduğunu görün-

ce hayret ederler. Hüseyin Güzel de heyecanlı bir ifadeyle der ki: 

-Tek Atatürk’ü göreyim de yüzümün bir tarafı sakallı olsun! (K.8) 

  

2. AHİRET 

Elkondu köyünden Bessey Delibaş, çok yaşlı ve hastadır. Bir gün ra-

hatsızlanarak yatakta yatar.  

Ziyaretine gelen komşusu Süleyman Özcan: 

-Bessey Ana, sen artık gidicisin; orada anama, babama, dedeme se-

lam söyle, der. 

Bessey Delibaş da hemen cevabını verir: 

-Ben, selamını götürmesine götüreyim de onların selamını kim geri 

getirecek? (K.18)  

  

3. GÜREŞ 

Kangal ilçesinden Bekir Çoban, Kadirinhanı mezrası yolunun üze-

rindeki Cade mevkiinde, kardeşleriyle birlikte tırpanla çayır biçerler. O 

anda yoldan geçen, tanımadıkları Yıldızelili ünlü pehlivan Siciminoğlu 

bir düğünde güreşten dönmektedir.  

Siciminoğlu, dinlenmek için çayır biçenlerin yanına oturur. Bekir Ço-

ban’ın da pehlivan damarı kabarır ve çayırın içinde peşrev çekerek Sici-

minoğlu’nu güreşe davet eder. Siciminoğlu, yorgunum, daha bir hayli yo-

lum var, hem de burası güreşin yeri değil, diyerek güreşmek istemez. 

Bekir Çoban perdah çekmeye devam ederek: 

-Seninle güreş tutmadan bir yere göndermem, der. 

Siciminoğlu sinirlenir ve çaresiz güreşe girer. Bekir Çoban’ı daha ilk 

hamlede altına alır. Yerinden kalkamayacak hâle getirene kadar altında 

bir hayli ezer ve sırtını yere getirir. 

Kardeşleri Bekir Çoban’ı yerinden zar zor kaldırırlar ve Kangal’a gö-

türmek için kağnının üzerine yatırırlar. Bekir Çoban da bir taraftan söylenir: 

-Ben, bu adamla güreşelim, dedim. Beni bu hâle getir, demedim ki! 

(K.35) 
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4. GAZETE 

Zerk köyüne, ilk kez Latin harfleriyle basılmış bir gazete gelir. Köy 

odasında bu gazete elden ele dolaşarak merakla incelenir. Okuryazar 

olanlar yazının şeklini, okuryazar olmayanlar da ne olduğunu merak etti-

ğinden dikkatle incelerler. 

Osmanlıca yazıyı okuyup yazabilen Veli Arı ile Hasan Palancı daha 

pür dikkat incelerler. 

Hasan Palancı, Veli Arı’ya: 

-Veli Ağa, ben bu yeni yazıyı çözdüm, çok da kolay; çek aşağı, çek 

yukarı, sonra kuyruğunu kıvır koy ver. (K.14) 

 

5. BENZETMEK 

Davulbaz köyünden Cafer Bakır, Malatya’da bir saz dükkânı açar. 

Bir öğle vaktinde tezgâhın üzerinde yemek yerken içeri Âşık Mahzunî Şe-

rif girer ve selam verdikten sonra duvarda asılı sazlardan birisini alarak 

çalmaya başlar. Biraz sonra sazı yerine astıktan sonra yemeğini bitiren Ca-

fer Bakır’ın elini öper ve: 

-Beni tanıdın mı dede? diye sorar. 

Cafer Bakır da birkaç kez gördüğü simaları pek hatırlayamadığından 

dolayı: 

-Seni tanıyamadım, ama saz çalışın aynı Âşık Mahzunî’ye benziyor. 

(K.7) 

 

6. RÜTBE  

Mamaş-Soğukpınar köyünden Aşır Göğercin, Seferberliğe katılır. 

Doğu’da kendisinin de içinde bulunduğu bir askerî birliği eşkıyalar kuşa-

tarak teslim alırlar. Eşkıyalar, askerlerin tüfeklerini toplarken Aşır Göğer-

cin de tüfeğini eşkıya reisine doğrultup teslim eder. Buna kızan eşkıya re-

isi, elindeki kamçıyı Aşır Göğercin’e vurarak: 

-Şu tüfeği doğru uzatsana, der. 

Tüfek o anda ateş alır ve eşkıya reisi ölür. Diğer eşkıyalar da panikler 

ve askerleri bırakarak kaçarlar. Birliklerine döndüklerinde komutan saldı-

rıyı bastırdığı için Aşır Göğercin’e teğmen rütbesi vermek ister. O da ken-

dine pek güvenemediği için: 

-Komutanım, ben, mülazım olamam, bana çavuşluk verin yeter. (K.9) 

 

7. İHSAN 

Kangal ilçesinde Ziraat Bankası’na Necati Yılmaz adında Elazığlı bir 

veznedar atanır. Bir zaman sonra Ramazan ayı gelir ve herkes oruca baş-
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lar. Bir akşam camide teravih namazında Kemal Taşlık, Necati Yılmaz’ı 

takip eder ve yanında saf tutar. Namazın bitiminde Kemal Taşlık, Necati 

Yılmaz’ın duyabileceği bir alçak tonda duaya başlar: 

-Allah’ım, evde un yok, bulgur yok, yağ yok, çoluk çocuk perişan bir 

durumda. Hayırlı bir ihsan nasip eyle, der. 

Bu duayı duyan Necati Yılmaz, namaz bitiminde Kemal Taşlık’ı ta-

kip eder. Başkalarından kim olduğunu ve nerede oturduğunu öğrenir. Er-

tesi gün epey bir erzak satın alarak Kemal Taşlık’ın evine gönderir. 

Kemal Taşlık’ın eşi erzakları sevinçle alır ve kimin gönderdiğini so-

rar. Kemal Taşlık da içerden seslenir: 

-Allah gönderdi. Dün akşam camide O’ndan istemiştim de. (K.35) 

 

8. SELÂM 

Kangal’ın sonradan görme zenginlerinden olan Mehmet Ağa, alışve-

rişe gelen köylülere başlar zenginliğini anlatmaya: 

-İki bin koyunum var; bin beş yüz dönüm arazim var; elli tane tosu-

num var; diye sıralarken, Pirzo yanlarından selâm vermeden geçer. 

Mehmet Ağa, Pirzo’nun selâm vermeden geçmesine bozularak: 

-Pirzo, neden selam vermeden geçiyorsun? Selâm, Tanrı selâmıdır, 

der. 

Pirzo’nun zaten cevabı hazırdır: 

-Mehmet Ağa, yalanını bölmek istemedim de ondan selâm verme-

dim. (K.31) 

 

9. GÜNAH 

Ağustos ayında oruçlu olan bir Kangallı, tarlada ekin biçerken susuz-

luktan ve açlıktan bitap düşerek yere sırtüstü uzanır ve torununu yanına 

çağırarak: 

-Şu ekin yığınının gölgesindeki su testisini yavaş yavaş ağzıma dök, 

der. 

Suyu içtikten sonra kendini toparlar ve torununa der ki: 

-Suyu sen döktün, çocuk olduğun için sana günah yazmazlar. Ahiret-

te bana da neden içtin, diye sorarlarsa, ben de testiye elimi sürmedim, di-

ye yemin ederim. (K.27) 

 

10. KAÇAK 

Sekiliyurt köyünden Hacı Saygın, çocukları için sünnet düğünü yap-

tırır. Düğünün sonunda sünnetçi, çocukları sünnet etmeye başlar. Tam da 
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sıra küçük oğlu Salih Saygın’a gelir; o da korkarak köyün dışına dağlara 

doğru kaçar. Peşinden babası da yakalamak için koşmaya başlar. 

Artık yakalamayacağını anlayan Hacı Saygın, oğlunun peşinden ikna 

etmek için bağırır: 

-Korkma oğlum Salih, ben de sünnet olacam, anan da sünnet olacak! 

(K.21) 

 

11. ORUÇ 

Zerk köyünden Asef Temel, işlerini görmek için Kangal’a gider. Ora-

da işlerini bitirdikten sonra acıktığını hissederek karnını doyurur ve üze-

rine de karpuz yer. Bir anda Muharrem ayında ve oruçlu olduğunu hatır-

lar. Yaptığı işten büyük bir pişmanlık duyarak köye döner. 

Dinî konularda bilgisine güvendiği Veli Arı’nın yanına giderek sorar: 

-Veli Paşa, bugün oruç idim; Kangal’da karnımı doyurdum; üzerine 

de karpuz yedim. Acaba orucum bozulur mu? 

Veli Arı da bu soruya tebessümle cevap verir: 

-Geriye ne kalmış ki. (K.14) 

 

12. ÇAY 

Havuz nahiyesinde İbrahim Kundakçı’nın evine başka köyden bir 

misafir gelir. O zamanlar çayın ilk kez köylerde içilmeye başladığı gün-

lerdir. İbrahim Kundakçı, misafirine bir çay demletir ve ikram eder. Misa-

firi de çayı ilk kez gördüğünden merakla bakar ve sorar: 

-İbiş kirve, bu nasıl içiliyor? 

Evin hanımı Hatun Kundakçı da eşine laf vurur: 

-Bizim İbiş’in ham işleri; bilene de içirir, bilmeyene de içirir. (K.4) 

 

13. VERİRSEN VER 

Zerk köyünden Yusuf Güvendir, bir tarlasını öküzleriyle sadece tar-

lanın yüzündeki dikenleri kırarak kötü bir herk yapar; sonra da başlar to-

hum ekmeye.  

Bunu gören köylüler bu şartlarda ekin yetişmeyeceğini bildikleri için 

uyararak: 

-Yusuf Emmi, bu tarlaya böyle ekin ekersen ekin bitmez; sonra da 

emeğine çok yazık olur, derler. 

Yusuf Güvendir de her yıl kışın mevsimlik işçi olarak Çukurova’ya 

gittiğini anımsar, çaresiz bir tavırla başını yukarı kaldırır ve Tanrı’ya ser-

zenişte bulunarak şöyle der: 

-Verirsen ver; vermezsen işte Adana orada. (K.14) 



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu     263 

14. YEMEK 

Dayılı köyünden Sabır Demir’e çocukları bir tavuk keserek yemek 

yapması için eve bırakırlar ve tarlaya çalışmaya giderler. Sabır Demir, bir 

taraftan ocakta tavuğu pişirirken, bir taraftan da evin işlerini görür. Pişen 

tavuktan bir parça kopararak yer ve “Bu Süleyman’ımın” der. İşine de-

vam ederek, yine bir parça koparır “Bu da Mustafa’mın” der. Sonra yine 

bir parça kopararak “Bu da Yusuf’umun” der. Bu lokmaları tekrar eder ve 

bir de bakar ki tavuk bitmiş. Hemen ocakta tekrardan bir bulgur pilavı pi-

şirir ve yanına da ayran yapar. 

Akşam çocukları ve gelinleri eve gelirler. Bakarlar ki sofrada yalnız 

bulgur pilavı ve ayran var; tavuk yok. Çocukları annesine tavuğu sorarlar.  

Sabır Demir de rahatlıkla cevaplar: 

-Ben, hepinizin yerine yedim. (K.28) 

 

15. TEHDİT 

Mamaş-Soğukpınar köyünden Veli Işık’ın oğlu, evlenmek için köy-

den bir kız beğenir. Yalnız Veli Işık, bu evliliğe hiç razı olmaz. Araya ha-

nımı da girer, ama yine değişen bir şey olmaz.  

Damat adayı oğlu ve annesi köyde sözü geçen büyüklere giderek Ve-

li Işık’ı ikna etmek için ricada bulunurlar. Veli Işık da ısrarlar karşısında 

gönülsüzce razı olmak zorunda kalır.  

Ertesi gün ailece birlikte kız evine giderler. Daha Allah’ın emrini an-

madan Veli Işık, kızın babasına: 

-Kızınızı veriyorsanız verin, der, yoksa beni bir daha bu tavda bula-

mazsınız. (K.30) 

 

16. DAİRE 

Zerk köyünden Safı Kaya, köyün karşısındaki Bozarmut istasyonun-

da yol işçisi olarak çalışır ve buradan emekli olur. Emekli ikramiyesiyle 

Sivas’ta Alibaba Kolej mahallesinde dört katlı apartmanda bir daire satın 

alır. Köyden ilk kez alınan bir apartman dairesi olduğu için Safı Kaya 

herkese dairesini övünerek anlatır. 

Köyden Şerif Budak da merakla sorar: 

-Peki, alt kattaki “ben evimi yıkacağım” derse, sen o zaman ne yapa-

caksın? (K.10) 

 

17. LÜKS 

Sarıpınar köyünden Yakup Yıldırım, köye ilk kez bir lüks lambası 

alır. O güne kadar aydınlatma ise fitilli gaz lambası ile yapılırdı.  
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Yakup Yıldırım, lüks lambasını ilk kez odasında yakar ve köylüler de 

odada toplanarak parlak ışığın altında keyifle sohbet ederler. Vakit geç 

olur, köylüler evlerine dağılınca babası Ali Yıldırım: 

-Siz yatın, biraz daha ışıkta oturacağım, sonra ben söndürürüm, der. 

Yakup Yıldırım, bir zaman sonra bakar ki lamba hâlâ yanıyor. Odaya 

girer ki babası lambayı söndürmeye uğraşıyor, bir taraftan da söyleniyor: 

-Benim inadıma söndürmek için üfürdükçe parlıyor. (K.41) 

 

18. KRAVAT 

Minarekaya köyünden Medet Şahin, İstanbul Tarlabaşı’nda konfek-

siyon işiyle uğraşmaktadır. Modası geçmiş satılmayan kravatları bir çuva-

la doldurarak ziyaretine gelen köylüsü Ali Emmi’ye “çuval ağzı bağlarsı-

nız” diye verir. Ali Emmi, ilkbaharda köye döner. Tarlasını öküzleriyle 

herk yapmaya giderken öküzün boynuna bir kravat, tohumları götüren 

eşeğin boynuna bir kravat ve bir de kendi boynuna bir kravat bağlar.  

Bunları gören tarla komşusu Hasan Emmi: 

-Bu ne hâl; öküzde kravat, eşekte kravat, sende kravat, der. 

Ali Emmi de gururlanarak: 

-Ne olacak, var da takıyoruz. (K.25) 

 

19. NERELİSİN? 

Alacahan nahiyesinden Mustafa Sarıpınar, işleri için Sivas’a gider. 

Çarşıda bir kalabalık, bir hareketlilik vardır. Sivasspor’un, Kayseri’de 

Kayserispor’la yaptığı müsabakada olaylar çıkmıştır ve 43 kişi de çıkış 

kapısına sıkışarak hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar yüzünden herkes 

Kayserililere kızgındır ve küfür etmektedirler.  

Mustafa Sarıpınar’ın da bu olaylardan hiç haberi yoktur. Kayserilere 

küfredenlere kızar. Onlar da “sen nerelisin?” diye sorunca, Mustafa Sarı-

pınar da, “Kayseriliyim” der. Hemen kalabalık üzerine çullanır. Çok ba-

bayiğit birisi olmasına rağmen bir hayli dayak yer. 

İçlerinden birisi insafa gelerek kimliğine bakar ki; Sivas-Alacahan 

doğumlu. Kendisinden özür dilerler. 

Mustafa Sarıpınar daha da kızarak: 

-Yine de Kayseriliyim. (K.21) 

 

20. AZRAİL 

Zerk köyünden Veli Çeliker, hastaneye yatmak için sıra bekler. Bir-

kaç gün sonra bir koğuşa yatış yapar. Koğuştaki diğer hasta Veli Çeli-

ker’e: 



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu     265 

-Hemşerim, hastanede boş yatak yoktu, burada yatan hasta dün öldü 

de yatak boşaldı, çok şanslısın, der. 

Veli Çeliker de gülerek: 

-Bence de çok iyi oldu, der. Azrail, bir geldiği yatağa bir daha gel-

mez; eğer tekrar gelecek olursa sıradaki senin yatağa gelir. (K.16)  

 

21. CEHENNEM 

Gençali-Kellah köyünden Bektaş Nurtaş, sağlığında köylülerine: 

-Ben, öldüğümde kimse o tarafta elime düşmesin. Gelenlere her türlü 

işkenceyi yaparım. Kaynar kazanlara kor, geçer karşısına seyrederim, der. 

Gün gelir, Bektaş Nurtaş bir gün ölür. Çok kısa bir zaman sonra da 

Dereköylü Süleyman Dinçer’in bir yakını da ölür. Cenaze kaldırıldıktan 

hemen sonra köylüler taziye ziyaretinde bulunurlar. 

Köylülerden birisi: 

-Artık üzülme yaşlı ve hastaydı, Allah kurtardı, der. 

Süleyman Dinçer de daha temkinli konuşur: 

-Sağ olun komşular, ben de öldüğüne üzülmüyorum, ama inşallah 

orada Kellahlı Bektaş’ın eline düşmez. (K.26) 

 

22. SIRA 

Yeşilkale köyünden Mehmet Yıldırım’la Salih Yeşilkale, Adana’ya 

mevsimlik işçi olarak çalışmaya giderler. Bir zaman çalıştıktan sonra, her-

kes güneş gözlüğü taktığı için bunlar da ortak ilk kez bir güneş gözlüğü 

satın alırlar. Gözlüğü, dönüşümlü olarak sırasıyla birisi gündüz, birisi ak-

şam takar. 

Mehmet Yıldırım, güneş gözlüğünü o gün gündüz takar; akşama da 

Salih Yeşilkale’ye devreder. Akşam beraber çarşıda gezerlerken gözlük 

karanlık gösterdiği için birisine çarpar. Çarptığı vatandaş da: 

-Kardeşim, önüne baksana! Bu akşamın karanlığında neden güneş 

gözlüğü takıyorsun? der. 

Salih Yeşilkale de kızarak: 

-Hiç kusura bakma hemşerim! der. Gözlük sıram geldi mi, hiç anla-

mam takarım. (K.32) 

 

23. KIBLE 

Kangal’dan sağlık memuru Bekir Efendi, sağlık taraması yapmak için 

Dereköy’e gelir. Mevsim kış ve aralık ayının sonudur. Bekir Efendi, o gün 

köy korucusu Ali Şimşek’in evinde misafir kalır. 
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Sabah kalktıklarında gece yağan karın köyün yollarını tamamen ka-

pattığını görürler. Yollar açılıncaya kadar mecburen Ali Şimşek’in evinde 

kalır. Bekir Efendi, namaz kılmak için kıble yönünü Ali Şimşek’e sorar. 

Ama bir türlü kıble yönünü tayin edemezler. 

Ali Şimşek, en sonunda bir yön göstererek: 

-Bekir Efendi, der, sen bu yöne namazını kıl, bundan sonrasını O dü-

şünsün. (K.26) 

 

24. SÜNNET 

Mamaş-Soğukpınar köyünden Ali Cılga, Sivas Altıntabak Mahalle-

si’nde dört oğlunu da birlikte sünnet ettirmeye karar verir. 

Düğün de ailenin “çocukları kestireceğiz” sözleri, sünnet olacak Ce-

mal Cılga üzerinde farklı bir algı yaratır. 

Sünnet öncesi Cemal Cılga, annesi Elife Cılga’ya: 

-Ana, der, beni kestirmeye kestireceksiniz, bari bir budumu da İmam 

Dede’ye verin. (K.15) 

 

25. MEKTUP 

Alacahan nahiyesinden Şemsettin Usturbelli, Arabistan’a çalışmaya 

gider. 3-5 ay sonra köye izinli gelen köylüsü Mehmet Halife Ocak ile ba-

bası Hacı Hasan Üsturbelli’ye bir mektup gönderir. Mektubu kız kardeşi 

Hatice, babasına okumaya başlar.  

Hacı Hasan Usturbelli de oğluna geç haber verdiği için kızgın oldu-

ğundan, mektup okunurken her cümlesine sitemli bir cevap verir: 

-Baba, nasılsın, iyi misin? 

-Sana ne. 

-Ellerinizden öperim. 

-Elime s< 

-Baba size 1000 lira para gönderdim. 

-Hele kızım orayı bir daha oku bakıyım, ne diyor?( K. 39)  

 

26. CİVCİV 

Onaran köyünden Mevlüt Yılmaz, tavuklarını kuluçkaya yatırır. Beş 

altı tane civciv çıkar ve her gün birisini karga kaçırır. 

Mevlüt Yılmaz’ın artık sabrı taşmıştır. Karganın ağaçtaki yuvasına 

çıkar ve yavrularından birisini alarak eve gelir. 

Karga, evin damına konarak devamlı acı acı ötmeye başlayınca Mev-

lüt Yılmaz der ki: 

-Cücüğümü getir, cücüğünü götür. (K.12) 
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27. ZİYARET 

Dağönü-Şako köyüne o yıl hiç yağmur yağmaz. Kuraklıktan yakınan 

çiftçiler kara kara düşünürler. Hüseyin Sarıtaş’da köyün çocuklarını top-

layarak, Büyükpınar ziyaretine giderler. Orada Hüseyin Sarıtaş, dua eder 

ve götürdükleri yiyecekleri çocuklara dağıtır. Tam da köye dönecekleri sı-

rada gök gürler ve şiddetli bir yağmur yağar. 

Bunu gören Hüseyin Sarıtaş der ki: 

-Demek ki beni bekliyormuş. (K.6) 

 

28. ÇOBAN 

Yeşilkale köyünde Ali Yeşilkaya, çobanlık yaparken sürüsüne bir 

kurt gelir. Ali Yeşilkaya, hemen Kangal çoban köpeğini kurdu eliyle gös-

tererek “güdoho güdoho, kiş kiş” gibi söylemlerle onun üzerine salar. 

Lâkin köpek cesaretsiz olduğu için yönünü kurda değil de çobana doğru 

döner. Tüm çabalarından da bir sonuç alamaz. Ali Yeşilkaya, sinirlenerek 

köpeğin başını tutar ve kurda doğru çevirir: 

-İt, sen şimdi dinine imanına doğru söyle, kurdu görmüyor musun, 

görmüyor musun? (K.40) 

 

29. KARINCA 

Zerk köyünden Veli Tekdal, ”Harmanyeri” mevkiindeki tarlasında 

ekin biçer. Köyden öğle yemeği gelir. Veli Tekdal, çok acıktığı için hemen 

gelen bulgur pilavını açık yufka ekmeğinin üzerine boşaltır. Birer parça 

yufka ile üç adet parmağını kullanarak “kazayağı” denilen lokmalarla, 

bulgur pilavını hızlı hızlı yemeye başlar. Hemen o anda bulgur pilavının 

üzerini karıncalar kaplar.  

Veli Tekdal, karıncalara hiç aldırış etmeden, yufka ile lokmaları ağ-

zına götürürken, bir taraftan da karıncalara şöyle seslenir: 

-Toplayın kıçlarınızı, dar delikten geçeceksiniz! (K.15) 

 

30. KIŞ MİSAFİRİ 

Beko-Akgedik köyünden Mehmet Karakütük, bir kış akşamı komşu-

su Hüseyin Karataş’ın evine misafir olur. Malum kış mevsiminde iş ol-

madığından akşamları bolca sohbet edilir. 

Mehmet Karakütük, akşam saat beşte oturmaya başlar, gecenin yarısı 

saat on iki olur; ama hâlâ sohbete ve oturmaya devam eder.  

Ev sahibi Hüseyin Karataş’ın uykusu gelmiştir, ama misafirin kalkıp 

gitmeye hiç niyeti yoktur. En sonunda hanımına seslenir: 

-Yatakları serin de yatalım. Bir yatak da Mehmet Ağa’ya serin. (F. ) 
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31. ALLAH 

Dereköylü Hıdır Değerli, değirmencilik yapmaktadır. Mizaç olarak 

çok sert ve asabî birisidir. Ayrıca bildiklerine de itiraz edilmesine müthiş 

öfkelenir.  

Bir gün köylüsü Hikmet Karakaş, Hıdır Değerli’yi kızdırmak için: 

-Hıdır Emmi, biliyor musun Allah yoktur, der. 

Hıdır Değerli de sopayı kaptığı gibi Hikmet Karakaş’a girişir.  

Hikmet Karakaş da pabucun pahalı olduğunu anlayınca: 

-Vurma Allah aşkına, Hıdır Emmi, der. 

Hıdır Değerli de daha hiddetlenerek: 

-Ulan pezevenk, hani yoktu! (K.26)  

 

32. AKIL 

Dağönü-Şako köyünden Hüseyin Sarıtaş, Kangal’a alışverişe gider. 

İhtiyaçlarını aldıktan sonra bir de gaz lambası camı alır. Kırarım düşünce-

siyle eşeğin boynuna iple takar. Eşek, yolda çaydan geçerken su içmek 

için eğilir ve lambanın camı da taşa değerek kırılır. 

Hüseyin Sarıtaş da eşeğe kızarak: 

-Ben, seni akıllı zannediyordum, ama sen, benden daha eşekmişsin! 

(K.6) 

 

33. EVHAM 

Alacahan nahiyesinden Ünal Demirtaş, taksicilik yapar. Bir gece has-

talanan birisini Kangal’a hastaneye götürür. Alacahan’la Kangal arasında 

yol kenarındaki kuşburnu çalılarının, alıç ağaçlarının olduğu yere geldi-

ğinde hasta yolda ölür. Aradan bir zaman sonra yine Kangal’a hasta götü-

rürken tesadüf bu ya, aynı yerde o hasta da ölür. Bu yaşanan iki olay tüm 

Alacahanlılar arasında o çalılıkların olduğu yerde bir uğursuzluk olduğu 

kanısı yaygınlaşır. Bundan dolayı hiç kimse ne hastalanmak ne de Ünal’ın 

taksiye binmek ister. Bir gün Hanım Çelik, hastalanır ve acilen Kangal’a 

gitmesi gerekmektedir. Önce gitmek istemez, sancılara dayanamayınca 

mecburen korka korka Ünal Demirtaş’ın taksisiyle gitmeye razı olur.  

Taksinin arka koltuğuna yatan ve sancılar içerisinde kıvranan Hanım 

Çelik, yolda bir ara kendini toparlayarak sorar: 

-Ünal abi, çalıyı geçtik mi? 

Ünal Demirtaş: 

-Geçtik bacım, der. 

Hanım Çelik, derin bir oh çekerek der ki:  

-Vallahi iyi oldum, geri dönelim. (K.21) 



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu     269 

34. ŞAKA 

Kavak köyünden İmam Bakır, gece hedik sergisinin yanında yatar. 

Köyün gençleri de kendisine şaka yapmak için gece yarısı yatağın dört bir 

ucundan tutarak önceden çayın ortasına koydukları kağnının üzerine ses-

sizce bırakırlar. Sabah olur ve İmam Bakır uyanır. Bakar ki; akan su şırıltı-

sı, bülbül sesleri, yeşil çayırlıklar ve ağaçları görünce kendi kendine: 

-Acaba öldüm de Cennet’e mi düştüm? (K.19) 

 

35. HASTANE 

Boğaz köyünden Seyit Koç, hasta olan hanımı Ayşe Koç’u Sivas’a 

doktora götürür. Doktor, hanımı muayene ettikten sonra Numune Hasta-

nesi’ne yatırır. Seyit Koç, doktor koğuştan çıktıktan sonra gidecek yeri 

olmadığı için hanımının karyolasının altına yatar. Akşamüzeri doktor, 

hastaları kontrol için geldiğinde Seyit Koç’u karyolanın altında görünce: 

-Amca, buradan hemen dışarı çık, burası kadınlar koğuşu, der. 

Seyit Koç da boynunu bükerek: 

-Doktor Bey, ben de bir kadın sayılırım. (K.2) 

 

36. CİN 

Karacaören köyünde çobanlık yapan Mahmut Keskin, çok evhamlı 

birisidir. Devamlı köylülere dert yanarak: 

-Ot doğrarken, ahıra girdiğimde Cinler bana musallat oluyorlar, beni 

rahatsız ediyorlar, der. 

Köylülerden Ali Kaya da: 

-Mahmut, onun kolayı var. Ahırda kapının arkasında bir kürek bu-

lundur; eğer Cin gelirse bir besmele çek, ardından da kapının arkasındaki 

küreği kafasına geçir, der. 

Bir gün ahırda direkte asılı olan arpa kovası, arpa yemek için uzanan 

keçinin dokunmasıyla çivisinden çıkarak kafasına geçer. O anda da 

Mahmut Keskin içeri girer ki ne görsün! Kafasında kova olan bir keçi, me-

leyerek ortada dolanıyor. 

Mahmut Keskin de korkudan ne yapacağını şaşırır ve besmele çeke-

rek kapının arkasındaki küreği eline alır: 

-Al sana kovalı Cin, der ve kafasına küreği geçirir. (K.17) 

 

37. DİL 

Zerk köyünden Hacı Tunç, Mamaş köyünden Kurt Veli Bozkurt De-

de’nin kızı Hatice ile evlidir. Hacı Tunç, bir gün Mamaş’a eşinin evine mi-

safir olur. Sabah kalkar, bakar ki kaynanası Elif Ana, çeşmede bulaşık yı-
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kıyor. O sırada söğütlerin gölgesinde bir eşek otlarken, diğer bir eşeğin de 

yerde debelenerek kaşındığını görür.  

Hacı Tunç’un zevzekliği üstündedir, kaynanasına takılmak için:  

-Elif Ana, şu yerde debelenen eşek, diğerine ne söylüyor? der.  

Elif Ana: 

-Ben elbisemi değiştim, sen de değiş diyor, der. 

Hacı Tunç da, istediği kıvamı yakalamış olmanın zevki ile Elif Ana’yı 

tam da mat ettiğini düşünerek: 

-Elif Ana, bakıyorum da maşallah eşeklerin dilinden çok iyi anlıyor-

sun, der. 

Elif Ana da aynı kıvamda cevabını verir: 

-Nasıl anlamam oğul, bunca eşeğe kız verdim. (K.9) 

 

38. KARIŞIKLIK 

Çağlıcaören-Keçeciler köyünden Hüseyin Çınar, güz mevsiminde bir 

çuval kelete (Acil ihtiyaçlar hâsıl olduğunda vakitli vakitsiz öğütülmek 

üzere değirmene getirilen az miktardaki buğday) öğütmek için Akağıl 

değirmenine gider. Eve dönerken bir arpa un çuvalını eşeğe yükleyerek 

eve getirir. Eşi Hatice Çınar, çuvalı açarak yanlış un getirdiğini fark eder. 

Hüseyin Çınar da arpa çuvalını tekrar eşeğe yükleyerek değirmenin 

yolunu tutar. Değirmenciye yanlış çuval aldığını söyler ve buğday un çu-

valını alarak köye döner. 

Evin kapısında kendisini karşılayan eşi Hatice Çınar, Hüseyin Çı-

nar’a iltifatını eksik etmez: 

-Senin gibi işini bileni de hiç görmedim. (K.26) 

 

39. YETİM 

Mamaş-Soğukpınar köyünden Hasan Soğuk, daha bir iki yaşınday-

ken babasını kaybeder. Annesiyle birlikte yoksulluk içinde yaşam savaşı 

verirler. O yıllarda kıtlık dönemi yaşanmaktadır. Ellerine geçen bir parça 

şekeri çabuk bitmesin diye duvardaki dolapta saklarlar.  

Bir gün annesi Şemsi Soğuk, vefat eder. Köylüler, daha beş altı yaşla-

rındaki Hasan Soğuk’a annesinin öldüğünü söylerler. Hasan Soğuk da 

daha olayın özünü kavrayamadan çocuk aklıyla: 

-İyi, der, anam öldüyse şeker de bana kaldı. (K.34) 

 

40. DUA 

Bektaş köyünden Veli Koç, Divriği’nin Mursal köyüne gitmek için 

yola çıkar. Yolda bir çobanın tosunu kuru ve yaşlı söğüt ağacına boynunu 
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kaşımak için sürtünürken, ağaç çürük olduğundan kafası içine girer. Ço-

ban, tek başına tosunu kurtarmaya çalışır, fakat gücü buna yetmez. 

Çoban başlar dua etmeye: 

-Yetiş ya Ali, yetiş ya Ali, der. 

Veli Koç da çobanın yardımına koşarak: 

-Burada Ali yok, Veli var, kurtarırsa Ali değil de Veli kurtarır. (K.29) 

 

41. 23 NİSAN 

Zerk köyüne yeni bir ilkokul açılır. Köyde ilk kez yapılan 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, öğrencilerin babaları 

tarlada çalıştıkları için izleyemezler. 

Muhtar Ali Kaya, Osmanlı geleneğinde Cuma günü çiftçilerin tarlaya 

çalışmaya gitmedikleri için öğretmene bir teklifte bulunur: 

-Muallim Efendi, bu 23 Nisan’ı Cuma gününe alsak olmaz mı? (K.38) 

 

42. MÜNAZARA 

Mamaş-Soğukpınar köyünden Asım Soğuk, Murtaza Yaycı ve Meh-

met Soğuk birlikte dağa süpürge için karamuk çalısı kesmeye giderler. 

Komşu köyün merasında çalı keserlerken, köylüler müdahale edince ara-

larında tartışma çıkar. Karşı tepede keven toplayan Mamaşlı Ebuseyf So-

ğuk, bağrışmaları duyar duymaz koşarak kavga yerine gelir. O anda kav-

ga bitmiş aralarında sulh ilan edilmiştir. 

Bu manzarayı gören Ebuseyf Soğuk: 

-Bende şans mı var, ben geldim kavga bitti. (K.9) 

 

43. VAAZ 

Boğaz köyünden Ahmet Demir, bir köylüsüyle beraber Kangal’a 

gazyağı almaya gider. Öğle vakti bir kalabalığın topluca bir binaya girdi-

ğini görürler. Bunlar da topluluğa karışırlar ve hayatlarında ilk kez bil-

meden camiye girmiş olurlar.  

O gün de Cuma olduğu için hoca kürsüde vaaz vermektedir. O za-

manlar Boğaz köyünde cami henüz yapılmadığı için (şimdi bu köyde ca-

mi vardır) camiyle ve vaazla henüz ilk kez bu vesileyle tanık olurlar.  

Hoca vaaz verirken Ahmet Demir arkadaşına: 

-Kalk gidelim, bu adamın lafı bitmez, der. 

İki arkadaş camiden dışarı çıkarlar ve gazyağını sırtlarına alarak yola 

koyulurlar. Ahmet Demir, bir taraftan aldığı somunu yerken, bir taraftan 

da söylenir: 

-Adam bir sürü konuştu da, hiç kimse bir cevap dahi vermedi. (K.2) 
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44. AĞIT 

Kangal’da Bayram adında bir adamın ilk evliliğinden çocuğu olma-

yınca ikinci bir evlilik daha yapar. İkinci evliliğinden çocukları olur. Evde, 

eşleri ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürerler. Gün gelir Hakk vâkî olur, 

evin reisi vefat eder. Aile büyük bir acı içerisinde cenazeyi kaldırır. Kom-

şuları akşam taziye ziyaretine gelirler. Akşam komşular gittikten sonra ilk 

eşi, kocasına ördüğü nakışlı yün çorabı evin direğinin dibinde görür. He-

men çorabı bağrına basar, ağıtlar söyleyerek tekrar ağlamaya başlar. Bir 

zaman sonra da ağlamaktan sesi kısılır. 

İkinci eşi, hemen kumasına söylenerek: 

-Bacım, çorabı bana ver, biraz da ben ağlayayım. (K.38) 

 

45. RÜZGÂR 

Zerk köyünden Ali Sarıkaya, bir gün savurmalı harman makinesi sa-

tın alır. Harman zamanı o günlerde poyraz rüzgârı çok fazla estiğinden, 

köylüler de harmanlarını para vermemek için yaba ile kendileri savurur-

lar.  

Ali Sarıkaya, iş yapamayınca kızarak şöyle söyler:  

-Şu poyrazın estiği deliği bulsam da çulunan, çaputunan hemen ka-

pasam. (K.36) 

 

46. EŞİTLİK 

Dağönü-Şako köyünden Hüseyin Sarıtaş, iri yarı, çok güçlü birisidir. 

Bir gün yonca yüklü kağnısı bir dereye düşer. Öküzlerden birisi kağnıyı 

hiç çekmez. Köyden getirdiği öküzleri tek tek koşar, yine de bir sonuç 

alamaz. En sonunda kendisi kağnıya koşulmaya karar verir. 

Kağnı sahibi Hüseyin Sarıtaş, öküzlerin çobanına Yusuf Doğan’a 

tembih eder: 

-Allah’ın gönlüne hoş gelsin, öküzü nasıl kulaklarından tutup kağnı-

ya koşuyorsan, beni de öyle kağnıya koşacaksın. Bir modul bana, bir mo-

dul da öküze dürteceksin, der.  

Yusuf Doğan, modulu önce öküze dürter, lâkin Hüseyin Sarıtaş’a kı-

yamaz. Hüseyin Sarıtaş, kağnıdan sinirli bir şekilde çıkar ve çobanın en-

sesine okkalı bir tokat vurur. Yusuf Doğan’ın gözlerinden ateş çıkar. Tek-

rar arabaya koşulur. Canı yanan Yusuf Doğan, önce öküze sonra da Hü-

seyin Sarıtaş’ın kabasına sert bir modul çakar ve kağnı da dereden çıkar. 

Hüseyin Sarıtaş, çobana dönerek: 

-Ayrım yapmak yok ha! (K.6) 
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47. CEVAP 

Kangal ilçesinden Osman Güngör, Arpalı köyünde Reşat Bey’e bir 

mektup yazar. Göndermek için de Gül Yusuf Çirci’ye mektubu verir ve 

cebine de iki buçuk lira para koyar. O da mektubu alarak yola çıkar. Os-

man Güngör, kısa bir zaman sonra Gül Yusuf Çirci’yi çarşıda gezerken 

görür ve sorar: 

-Gül Yusuf, mektubun cevabını neden getirmedin? 

Gül Yusuf Çirci de: 

-Ağam, Kangal’la Arpalı’nın tam da orta yerindeki Eşme mevkiinde 

bir taşın altına mektubunu koydum, der. Çünkü verdiğin parayla ancak 

oraya kadar götürülür. (K.35) 

 

48. NE AĞACI? 

Zerk köyünden Musa Karadağ ile Hamza Şimşir ”Güngörmez” mev-

kiinden köye yaya olarak gelirlerken, yolda bir değnek bulurlar. Değne-

ğin ağacının cinsinin ne olduğunu konusunda, bir türlü anlaşamazlar.  

Musa Karadağ, değneğe “gürgen”, Hamza Şimşir ise “pelit” der. Kö-

ye gelene kadar bir saatlik yaya yolu bu tartışma ile geçer. Köyün girişin-

de Musa Karadağ, değneğin ağacının “pelit” olduğuna dair görüşü kabul-

lenir gibi olur; ama fikrinden vazgeçmemek adına son noktayı koyar:  

-Pelit olmaya pelit, ama yine de gürgen! (K.15) 

 

49. HATIRLATMA 

Kangal’da bir kış, çok şiddetli ve uzun geçer. Nisan ayı gelmesine 

rağmen hâlâ kar yağar. Artık ahırdaki hayvanların yemleri de tükenmiş-

tir. İşte böyle bir günde, Bozarmut köyünden Ali Erbaş’ın da hayvanları-

nın yemi kalmamıştır. Ahırdaki ineğin yemi olmadığından hayvancağız 

artık yerinden kalkamayacak hâldedir. Nisan ayının sonlarına doğru kar 

kalkar, yağmurlar başlar ve ortalık çayır çimen olur. Ali Erbaş’ın yerinden 

kalkamayan ineği dağlarda yayılarak birkaç günde kendini toplar. Bu se-

fer de inek, ahıra girmez ve devamlı yayılmak için dağlara kaçar. 

Ali Erbaş da ineğine bir hatırlatmada bulunur:  

-Ala inek, eski günlerini düşün! (K.37) 

 

50. PAYLAŞMAK 

Dereköylü Mahmut Karakaş, Adana’da su kanalında çalışırken bir 

kaza geçirir. Kazada ayak parmaklarından biri kopar. Bir müddet hasta-

nede yattıktan sonra hava değişimi için Dereköy’e gelir. Köyde çabuk iyi-
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leşsin diye ailesi tarafından kendisine sürekli tavuk kesilir. Yine bir gün 

yemek yerken, evin kedisi yanına gelir ve miyavlamaya başlar. 

Mahmut Karakaş da kediye gülerek: 

-Sen de parmağını kopar, birlikte paylaşalım. (K.26) 

 

51. İLK TREN 

Kangal ilçesine ilk kez demiryolu yapılır. Arpalılı Kangal Ağası Sabri 

Orhan Efendi, yeni gelen treni çok merak ettiğinden yanında çalışan aza-

bına: 

-Git şu treni gör; içine bin, nasıl bir şeymiş öğren de gel, der. 

Sabri Efendi’nin azabı da Kangal’ın Armağan tren istasyonuna gider 

ve trene biner. Bir iki gün sonra da Kangal’a döner ve ağasına treni anla-

tır:  

-Ağam, trenin içinde yatıyon, yuvarlanıyon, namaz kılıyon, rakı içi-

yon. Bu tren, tam senin işin. (K.35) 

 

52. NAMAZ 

Zerk köyünden Veli Arı, Kangal’a alışveriş yapmaya gider. Alışveri-

şini bitirdikten sonra kahvehanede Kangallı arkadaşlarıyla iskambil oy-

narlar. Oyuna öyle kendilerini kaptırırlar ki ezan sesini duyar duymaz 

hemen oyunu bırakırlar ve Cuma namazını kılmak için camiye koşarlar.  

Arkadaşı, Veli Arı’ya caminin girişinde sorar:  

-Veli Ağa, abdest almış mıydın?  

Veli Arı da acelece cevaplar:  

-Unuttum, bu seferlikte böyle olsun! (K.23) 

 

53. FARK 

Kangal ilçesinde Suzi Mehmet, pazarlarda el arabasıyla satıcılık ya-

par. Günlük ne bulursa onu satar. O gün de arabasında süpürge vardır. 

Bir yaşlı kadın süpürgenin fiyatını sorar. Suzi Mehmet de: 

-15 lira, der. 

Yaşlı kadın kızarak sorar: 

-Yukarda süpürgeyi 10 liraya satıyorlar, sen niye 15 lira diyorsun? 

Suzi Mehmet de fiyat farkının kaliteden kaynaklandığını söylemek 

için o günün başbakanını kastederek: 

-Ona bakarsan Tansu Çiller de garı, sen de garısın. (K.1) 
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54. KİME SATTIN? 

Zerk köyünden Balı Tuna, kağnısıyla Sivas’a buğday satmaya gider. 

Sivas’ta Buğday Pazarı’nda simsarlardan birisine buğdayını veresiye ola-

rak satar. Kağnısını boş gören köylüsü sorar:  

-Balı Paşa, buğdayı kaça verdin?  

Balı Tuna da buğdaylarını veresiye sattığını söyleyince köylüsü:  

-Peki, sen bu adamı nasıl bulacaksın?  

Balı Tuna da kendinden bir emin tavırla:  

-Adamı görsem tanırım, çünkü alnında bir tane çıban vardı. (K.36) 

 

55. DÖRTLÜK 

Bulak köyünden Ferhat Karadeniz, muhabbeti ve içkiyi çok sever. Bir 

gün içkiyi fazla kaçırdığı için köylüleri sorarlar: 

-Ferhat Emmi, içki gamdan mı, kederden mi, neşeden mi içilir? 

Ferhat Karadeniz de bir dörtlükle cevap verir: 

Hane de bir gamhane Gam çeker sefil divane Nerde gamsız ararsan 

Orası da meyhane (K.5)  

 

56. ARABULUCU 

Taşlık köyünden iki genç birbirleriyle anlaşarak kaçarlar. Kızın ailesi 

bu kaçma olayını kabullenemeyerek Kangal’a şikâyete gider. Kızının 

kaçmasında arabuluculuk yaptığını tahmin ettiği Hatice Gül’den de dava-

cı olur. Duruşma gününde taraflar ve Hatice Gül de hazır bulunur. 

Hâkim, Hatice Gül’e sorar: 

-Bu kızın kaçmasına sizin arabuluculuk yaptığınız iddia ediliyor, bu-

na ne dersiniz? 

Hatice Gül de boynunu bükerek: 

-Hâkim Bey, der, ben 15 yıldır dulum, bulabilsem ben kendime bulu-

rum. (K.20)  

 

57. ŞAHİT 

Çetinkaya’da iki aile arasında kavga olur. Mahkemeye intikal eden 

bu davada taraflar, kavgayı gören kişileri şahit olarak yazdırırlar. Şahitler, 

mahkemede her iki aileyi çok yakinen tanıdıkları için aralarının bozulma-

sını istemediklerinden kavgayı görmediklerini söylerler. 

Son şahit Mevlüt Kuşkaya’ya da hâkim aynı soruyu sorar. Bir gözü 

görmeyen ve gönülsüz şahit olan Mevlüt Kuşkaya da der ki: 

-Hâkim Bey, onların iki gözle görmediği kavgayı ben tek gözle nasıl 

göreyim? (K.3)  



 276        Hüseyin Cılga 

58. GÜZEL İSİM 

Nüfus memurları, Kangal’ın belde ve köylerini dolaşarak her aileye 

yeni bir soyadı verirler. Mamaş-Soğukpınar köyüne gelen nüfus memur-

larından Elif Güzel de bir istekte bulunur: 

-Efendi, bize de güzel bir isim ver, der. 

Nüfus memuru da gülerek: 

-Peki teyze, seninki de “Güzel” olsun. (K.14) 

 

59. MUAYENE 

Akçaşehir köyünden iki yaşlı Ayşe Sönmez’le Döndü Dalkıran bera-

berce Malatya’ya doktora giderler. 

Doktor, önce Ayşe Sönmez’e rahatsızlığını sorar, sonra da muayene 

eder ve reçetesini yazar.  

Sıra Döndü Dalkıran’a gelir. O da çok sıkılgan olduğundan, dokto-

run sorularından ve muayenesinden kurtulmak için: 

-Şu kadının neresi ağrıyorsa, benim de oram ağrıyor. (K.11) 

 

60. HAYIRSIZ 

Tilkihüyük köyüne sonradan Camirza adında bir Çerkez yerleşir. 

Camirza’nın bir özelliği, hiç hayırlı konuşmamasıdır. Olaylara hep olum-

suzluk yönünden bakar. Hayırlı konuşması için köylülerin ısrarları da hiç 

fayda etmez. 

Tilkihüyüklüler toplanarak bir karar alırlar ve bu kararını Camir-

za’ya şöyle söylerler: 

-Eğer bir kez olsun hayırlı konuşursan, sana harman sonu her evden 

bir teneke dolusu buğday vereceğiz. 

Camirza’nın cevabı hazırdır: 

-Ya buğday bitmezse ne vereceksiniz? (K.33) 
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TÜRK ÂŞIKLARININ MACAR “ÂŞIĞI” TAMÁS 

KOBZOS KİSS 
Edit Tasnadi 

 

ÖZET 

Macar şair Tam{s Kiss 1950 Mayıs ayında doğan oğluna Tam{s adını verdi. 

Genç Tam{s sevdiği ve emek verdiği kopuz çalgısına izafeten adını Tam{s Kobzos 

Kiss (= Kopuzcu Tam{s Kiss)1 olarak genelde sanat, özelde Macar Müzik tarihinde 

ebedileştirdi. Müzisyen, müzik öğretmeni, Óbuda Müzik Okulu (Óbudai Népzenei 

Iskola) müdürü, Macar Sanat Akademisi (Magyar Művészeti Akadémia) üyesi olan 

sanatçımız Macaristan’ın en önemli ödüllerine layık bulundu. 

Macar halk müziği ve Eski Macar halk müziğinin hem seçkin bir sunucusu 

ve araştırmacısı olan Tam{s Kobzos Kiss hem de Orta Çağ trubadur türkülerinin 

Avrupa çapında en seçkin icracılarındandı. Konserlerinde ve bilimsel sunumlarda 

seslendirdiği türkülerde çeşitli geleneksel Macar ve Avrupa çalgılarını da çalarak 

kendi kendine eşlik etti. Türklerin geleneksel sazı bağlamayla da tanıştıktan sonra 

Türkçe türküler seslendirmeye başlayıp hem Macaristan’da hem de Türkiye’de 

Dr. Erdal Şalikoğlu ile birlikte Türkçe konserler verdi. 

Bu bildirinin amacı, her şeyden önce Tam{s Kobzos Kiss‘in Âşk Veysel 

Yunus Emre Pir Sultan Abdal ve Macar ozan B{lint Balassi'den seçkiler sunan 

CD’lerine dayanarak Türk dostu müzik adamının çok yönlü faaliyetlerini 

tanıtmak ve sanat anlayışını ortaya koymak, ayrıca 8 Kasım 2015 tarihinde 

acımasız bir hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılan değerli arkadaşımızın 

anısını yaşatmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tam{s Kobzos Kiss – âşık - Âşık Veysel - Sivas-Macaristan 

 

Tam{s Kobzos Kiss arkadaşımdı, ortak sevdamız olan Macar ve Türk 

halk kültürünün dostuydu, Türk âşıklarının âşığıydı. Âşık Veysel'in 

                                                           
 Türkolog yazar, çevirmen, Elte Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Kürsüsü, Budapeş-

te/Macaristan  
1 Macarcada bir kişinin soyadını önce, adını sonra yazmak geleneği vardır. Türkçe geleneğe 

uygun olarak adı önce, soyadı sonra, şair arkadaşı Ferenc Buda'dan aldığı lakabı ise en öne 

gelecekti: Kopuzcu Tam{s Kiss; ne var ki lakabi resmen de adının parçası haline geldiğin-

den Tam{s Kobzos Kiss şeklini kullanmayı uygun buldum, kaldı ki metin içinde onu, dost-

luğumuzun bir nişanesi olarak yer yer sadece adıyla andım. (okunuşu: Tamaş Kobzoş Kiş) 
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hayranıydı. Onun felsefesini gerçekten anlayabilmek için, kendisinin 

anlattığı gibi, onu binlerce binlerce dinledi. Aramızdan çok erken ayrıldı. 

Âşık Veysel'in sözüyle, kendisinin sesiyle Türkçe ”Dostlar beni hatırlasın”, 

Macarca “Szívetekben őrizzetek” diyerek Tam{s Kobzos Kiss'i hatırlayalım. 

dinleti: Aşık Veysel: Dostlar Beni Hatırlasın / Szívetekben őrizzetek ( CD/ 9 track)2, 

 
Tam{s Kobzos Kiss okulunda, çalgılarıyla 

                                                           
2 Tam{s Kobzos Kiss-Erdal Şalikoğlu, Âşık Veysel: Dostlar Beni Hatırlasın / Szívetekben őrizzetek, 

(CD), Etnofon Records, Budapest 2002. 
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Tam{s Kiss, 30 Mayıs 1950'de Macaristan Debrecen’de dünyaya geldi. 

Babası Tam{s Kiss en önemli Macar edebiyat dergisi Nyugat (Batı)’ın 

üçüncü neslinin şair ve yazarı3; annesi tarih öğretmeni Lilla Kolozsi'dir. 

“Kitapların ve şiirlerin atmosferi bu nedenle çocukluğumda benim için 

belirleyici bir deneyim haline geldi” dedi kendisi. İlkokul eğitimine ek 

olarak, on yaşında 1861’de kurulan tarihî Debrecen Müzik Okulu'nun 

piyano kısmında okumaya başladı. Liseli iken gitar ve flütün yanı sıra, 

halk müziği enstrümanları da çalmaya başladı. 70’li yılların başında 

geleneksel halk müziği ve Macar şairlerinin eski şiir besteleriyle 

ilgilenmeye başladı. Üniversite yıllarında diğer enstrümanlarda, bu arada 

Macar halk müziğinde çok önemi yeri olan ve kanuna benzeyen citera, 

lakabını aldığı koboz, yani kopuz ve viyolonselin orijini olan violada 

çalmayı öğrendi. Phoenix tiyatro grubunun üyesi olarak, daha sonra 

Délib{b halk müziği grubunun üyesi olarak türkü, şarkı söylemeye de 

başladı. Macaristan'da kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunlarını yeniden 

canlandırmak amacıyla 1970'lerin başında başlatılan “Dans Evi” (t{nch{z) 

hareketine 1973'ten beri Hajdú Dans Topluluğu ile Debrecen’de katıldı. 

Tam{s Kobzos Kiss, 16. yüzyıl Macar müziği, Macar halk türküleri, 

Ortaçağ Avrupa müziği, bu arada Provence trubadur müziği, Türk halk 

müziği ve günümüz müziğini çeşitli çalgılarla kendi kendine eşlik ederek 

icra eden ve araştırarak bu müzikleri yeniden derleyip müzikseverlerle 

buluşturan çok yönlü bir müzik adamıydı. Tarihî müziğe merak sardı, 

eski Macar türkü ve şarkılarını notalara dayanarak yeniden canlandırdı, 

“Çiçek türküsü” (vir{gének) diye adlandırılan arkaik aşk türküleri 

söyledi. Kecskés Ensemble'ın üyesi iken Renesans müziğinin bir çalgısı 

olan ve uda benzeyen lant (lavta) ile meşgul olmaya başladı, en ünlü 

Macar âşık Sebestyén Lantos Tinódi’nin4 Macaristan’ın Osmanlı dönemi 

tanıklığını yapan eserlerini seslendirdi; aynı zamanda gitarist olarak 

Amerikan folk hareketinden de etkilendi. Macar müzik gruplarının üyesi 

olarak, Avrupa ülkelerinin yanı sıra, ABD ve Japonya’da solist olarak 

sahneye çıktı. Düzenli olarak Ensemble J{nosi, Viyana Clemencic Consort 

Ensemble, György Szabados, ayrıca Michel Montanaro’yla birlikte çalıştı. 

Andr{s L. Kecskés’in Eski Müzik Topluluğu'nun bünyesinde yaptıkları 

                                                           
3 Baba Tam{s Kiss 1912-2003 yılları arasında yaşayan Debrecenli bir şairdir. Şiirleri ve kısa 

yaşam öyküsü için bkz. Tasn{di, Edit -Ayan, Dursun, (çeviri-edisyon), Macar Şiirinden Bir 

Seçki, Birleşik Yayınevi, Ankara 2013. 
4 Sebestyén Lantos (= Lavtacı) Tinódi (= Tinódlu) (Tinód, 1505 ile 1510 arasında − S{rv{r, 

1556) 
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albümlerden en büyük başarıyı elde eden “Avrupa’da Eski Türk Müziği” 

adlı uzunçalar oldu. Türk halk müziğinin iki yüzyıl önce Macaristan'da, 

hatta tüm Avrupa'da çok popüler olduğunu her zaman hatırlatan Tam{s, 

hemen ilk Türkçe sunduğu parça ile ustalığını ispat ediyordu. 

dinleti: Estergon Kalesi (Dúdolj verset, kırmızı CD, 17. track)5 

 
Tam{s Kobzos Kiss Estergon'da, Tuna neri kıyısında 

 

Tam{s 1969'da başladığı Kossuth Üniversitesi Fen Fakültesinde okudu 

ve 1974'te kimyager olarak mezun oldu. 1975'te Budapeşte'deki Etnografya 

Müzesi restorasyon atölyesinde kimyager-restoratörlük yaptı. 1976'da kendi 

isteği üzerine Müze Restoratörlük ve Metodoloji Merkezine transfer edildi 

ve Mayıs 1977'de Debrecen'deki Déri Müzesinde çalışmalarına devam etti. 

1978’den sonra "serbest çalışan" bir müzisyen olarak çalışmaya karar verdi, 

kendi sözleriyle “daha iyi anladığı bir alanda, tarihî müzik alanında 

restorasyon yapmayı yeğledi”. Büyük sayıda çeşitli kayıtları (kaset, LP, CD, 

CD-ROM) olan sanatçı sayısız radyo ve televizyon programında yer aldı. 

Beste yeteneği sadece şiir müziği alanında ortaya çıkmadı: 1977'de Géza 

P{sk{ndi 'nin Puppetor'u, ayrıca Péter Szentmih{lyi Szabó'nun Debre-

cen'deki Csokonai Tiyatrosu için müzik yazdı. 

1986'da sanatsal çalışmalarının yanısıra bir iş daha üstlendi. Kobzos 

Tam{s Kiss Óbuda, yani Budapeşte III. Bölge Devlet Müzik Okulunda 

halk müziği öğretmeni oldu. Avrupa'da yalnızca halk müziğini okutmakla 

                                                           
5 Istv{n Csörsz Rumen - Béla Szerényi (edisyon): Dúdolj verset, Kobzos Kiss Tam{s emlékezete 

(Şiir Mırılda, Tam{s Kobzos Kiss'in Anısına), Magyar Hangszermíves Céh, Budapest, 2018. 

Kitaba Tam{s Kobzos Kiss'in kayıtlarıyla bir kırmızı ve bir siyah renkli CD de eklendi. 
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meşgul olan bir tek devlet okulu 1991'den itibaren Tam{s Kobzos Kiss'in 

müdürlüğüyle bağımsız Óbuda Folk Müzik Okulu unvanını aldı. Ogün 

bugündür Tam{s'ın öğrencileri, öğrendiklerini yurtdışında da tekrar 

tekrar ortaya koydular, icra ettiler. 

1986'da halk müziği eğitimi için bir aylığına Çin'e gitti. 1989'da ABD'de 

ve 1999'da Çin, Şangay ve Pekin'de Macar halk müziği konusunda dersler 

verdi. Çeşitli Avrupa ülkelerinde halk müziği konferanslarına katıldı, iş 

ziyaretlerinde bulundu. Bu arada ikinci bir diploma da aldı: Nyíregy-

h{za'daki György Bessenyei Öğretmen Eğitimi Koleji şarkı söyleme ve 

müzik-halk müziği, yazışma bölümünden 1996’da mezun oldu. Halk 

müziği öğretimi üzerine birçok çalışma yazdı, ulusal ve uluslararası 

konferansların düzenlenmesi ve profesyonel toplantıların yanı sıra halk 

müziğinde orta ve yükseköğretimin yaygınlaştırılması çalışmalarına katıldı. 

Ortaokul müzik müfredatının hazırlanmasında yer aldı (1998), halk müziği 

eğitiminin temel müfredatının editörü ve yazarı (1999, 2011) oldu, orta ve 

yükseköğretim müfredatını yazdı. Halk müziği öğretiminde kullanıla-

bilecek çok sayıda profesyonel materyal yayınladı. 2007-2013 yılları 

arasında Ferenc Liszt Müzik Akademisi Halk Müziği Bölümünde de ders 

verdi. 2012'den Macar Sanat Akademisinin üyesi; 2014’de bu Akademinin 

Halk Sanatı Bölüm Başkanıydı. Macaristan’ın en önemli ödülleri arasında 

yer alan Kossuth ve Liszt ödüllerini aldı. 

İşte bizim için en önemli konuya, Kobzos Kiss'in Türk halk müziğine 

bağlanmış olmasına geldik. Bu konuda, 1936'da Osmaniye yöresinde 

ortak kültürümüzün parçaları olan halk türküleri derleyip toparlayan 

Béla Bartók'un yolunu izler.6 Büyük Macar etnomüzikoloğun kocaman 

huni fonograf ile kaydettiği, sanki öbür bir dünyadan seslenen türkülerini 

Tam{s'ın gür sesiyle dinlemek başka bir şey. Macar ve Türk türkülerinde 

ortak motifleri bulan Bartók’un bu derlemesinden örnek olarak “Kızlar 

Toplandı Mezara” ezgisini dinleyelim. 

dinleti: Kızlar Toplandı (Dúdolj verset, siyah CD, II/12 track)7 

 

Tam{s Kobzos Kiss, özel sohbetlerinde Âşık Veysel’i tanımasına 

neden olarak Devlet Halk Dansları Topluluğu önceki müzik şefi ve 

                                                           
6 Bartók derlemeleri için bkz. Béla Bartók, Küçük Asya’dan Türk Halk Musikisi, (İngilizceden 

çev. Bülent Aksoy), Pan yay., İstanbul 1991; Ayan,Dursun, Béla Bartók’un Türk Halk Müziği 

Derlemleri Üzerine Çalışmalar, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2011. 
7 Istv{n Csörsz Rumen - Béla Szerényi: a. g. e. 
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müzisyen Ali Başbuğ’u söylerdi.8 Ancak onun hayatında Türkiye ve Türk 

müziğiyle ilgili olarak çok önemli bir tarihi olarak 1986’yı, çok önemli bir 

isim olarak Dr. Erdal Şalikoğlu’nu hatırlatmalıyız. 1986’da Tam{s 

Türkiye'ye iki haftalık bir çalışma gezisine katıldı. Fizik Tedavi ihtisası 

amacıyla Macaristan'da bulunan Erdal Şalikoğlu ile tanışması, onun Türk 

bağlaması ve Türk halk müziği ile daha yakından ilgilenmesine imkân 

yarattı. İki dost Erdal ve Tam{s hem Macaristan'da, hem Türkiye'de, hem 

de Erdel'de (Transilvanya) sayısız konser verdi, ayrıca beraberce üç CD 

hazırladılar. Ünlü Fransız etnograf Alain Gheerbrant’ın derlemeleri hak-

kında Tam{s şöyle dedi: “Aşık Veysel'e ilgimi ilk bu yayınlar çekmiştir; 

ondaki humanizmi ve sanatsal büyüklüğü ilk ozaman tanıdım.” Kendi-

sini Âşık Veysel ailesinden bir parça gibi gördüğünü ifade eden Tam{s 

Kobzos Kiss ile Erdal'ın ilk ortak albümleri ‚Dostlar Beni Hatırlasın / Szíve-

tekben őrizzetek −Aşık Veysel‛ 2002'da böyle doğdu. Ortak çalışmalarının bir 

sonraki ürünü ‚Gel Gör Beni Aşk eyledi /L{sd, mit mível a szerelem −Yunus 

Emre‛ adlı albümdü9,. Albümlerdeki şiirlerin Macarcasını Bal{zs Sud{r, 

Erdal Şalikoğlu ve bendenizin çevirilerine dayanarak şair ruhu ve müzik 

duygusuyla yeniden Türkçeden kendisi çevirdi; ‚Asırlar Ardı Nesillere / To 

future generations beyond centuries, Pir Sultan Abdal − B{lint Balassi‛10 

başlığıyla yayınlanan iki CD’lik üçüncü albümünün bir CD’si hariç. 

Çünkü bu ikili albümün bir CD'si Pir Sultan Abdal'a ayrılmışken, diğeri 

Macar ozan B{lint Balassi’ye aittir ve kendisi de aslen Sivaslı olan Dursun 

Ayan ile yaptığımız B{lint Balassi çevirilerini Tam{s hiç değiştirmeden 

seslendirdi.11 

                                                           
8 Ali Başbuğ tanışmayı ve sonrasını şöyle anlatır: „Devlet Halk Dansları Topluluğununbir 

temsili için Budapeşte’ye gittik. Gösteriyi izlemeye gelen Tam{s Kiss gösteriden sonra beni 

buldu ve tanıştık. Daha sonra da içinde Estergon Kalesi türküsünün de yer aldığı uzunçaları 

getirerek beni ziyaret etti ve uzunçaları bana hediye etti ve evine davet etti. Ben de evine 

misafirliğe gittim ve giderken Âşık Veysel’in bir kasetini götürdüm. O zaman CD pek yok-

tu. Epey bir süre görüşemedik, internet olanaklarının artmasıyla yeniden görüşme imkânı 

bulduk ve Ankara’ya Âşık Veysel ile ilgili bir televizyon programına katılmak için geldi-

ğinde görüştük ve kendisine bir kabak kemane armağan ettim. O da eli boş gelmemişti. Ba-

na bir dombra getirmişti, onu verdi. Sonra yazışmalarımız ve telefon görüşmelerimiz oldu. 

Vefatını duyduğumda epeyce üzüldüm.” 
9 Tam{s Kobzos Kiss-Erdal Şalikoğlu, Yunus Emre: Gel Gör Beni Âşk Neyledi / L{sd, mit mível a 

szerelem, (CD), YBM (Yusuf Benli Müzik) Production, İstanbul 2006. 
10 Tam{s Kobzos Kiss-Erdal Şalikoğlu, Asırlar Ardı Nesillere / To future generations beyond centuries, 

Pir Sultan Abdal − B{lint Balassi, (CD), YBM (Yusuf Benli Müzik) Production, İstanbul, 2012. 
11 Tasn{di, Edit - Ayan, Dursun, (edisyon, çeviri), XVI. Yüzyıl Macar Ozan B{lint Balassi ve 

Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó – Magyar-Török Bar{ti T{rsas{g, (Akademi Yayınevi 

– Macar-Türk Dostluk Derneği), Budapest, 2006. 
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Pir Sultan Türkiye’de, Sivas’ta bilinmektedir. Ben biraz B{lint 

Balassi’den bahsedeyim: İlk sivrilen Macar şair ve Türk şiirlerinin ilk 

Macarca çevirmeni olan Balassi 1554-1594 arasında yaşadı. Kaderin cilvesi 

olarak Macar özgürlüğü için savaşırken Estergon Kalesi kuşatmasında bir 

Osmanlı güllesi ile hayatını kaybetti, oysa Türk dostu olan şairimiz Türk 

şiirini, Türk müziğini ve tasavvufunu da biliyor ve seviyordu. Onun 

döneminde şiir ile müzik henüz ayrılmış değildi, Balassi şiirlerinin başlığı 

altına, hangi ezgiye göre okumak gereğine ait not düşmüştür. Tam{s'in 

çevirilerimizi verilen asıl ezgilere göre rahatlıkla okumasının defalarca 

mutlu ve gururlu bir tanığı olmam hayatımın en güzel hediyelerindendi. 

 

 
B{lint Balassi ile Tam{s Kobzos Kiss'in çalgıları 
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Âşık Veysel hayranı olan Tam{s Kobzos Kiss’in yolu başka Sivaslılar 

ile de kesişmiştir. Veysel’in vefat yıldönümü nedeniyle İzmir ve Ankara 

Televizyonunda Kubilay Dökmetaş, Dursun Ayan ve İhsan Öztürk ile 

programa çıkmış, ayrıca Âşık Veysel ailesinden kimseler de bu 

programlardan birinde yer almıştır. 

 

 
Tam{s Kobzos Kiss Dursun Ayan'ın Balassi kılıcını aldığı törende 

 

..Tam{s Kobzos Kiss sanatçıydı, kimi tarihi filmlerde onu gururla 

andığı Kuman dedelerinden aldığı siyah saçlarıyla, esmer yüzüyle ve pala 

bıyığıyla hâlâ görebiliriz. Güzel insandı, işine gönül veren eğitimciydi. 

Sevimli ve dürüst kişilikti. Acımasız hastalığıyla boğuşurken bile, artık kır 

düşmüş saçlarıyla, kısa kesilmiş bıyığıyla, incelmiş yüzüyle Hun Hakanı 

Attila destanını her şeye rağmen gür sesiyle sunan Kopuzcuğumuzu, 

Estergon'daki restore edilmiş camide düzenlenen son konserinde çekilen 

belgesel filmde hâlâ izleyebiliriz. 

8 Kasım 2015'te hayata gözlerini yuman müzisyen dostumuzun 

cenazesini kendi sesiyle “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü ile sesi ve 

kişiliğiyle ebediyen aramızda kalmak üzere sonsuzluğa uğurladık... 
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Macar Bilimler Akademisi'nde Balassi kitabımızın tanıtımı (ortada Tam{s 

Kobzos Kiss, sağda Dursun Ayan ve Edit Tasn{di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

SİVAS KÜLTÜRÜNDE EMLEK YÖRESİ VE  

ÂŞIK VEYSEL 
Gülağ Öz 

 

Sivas kültür ve sanat alanında tarihte büyük bir yeri vardır. Sivas 

zengin bir folklora sahip bir ildir. Sivas genelinde yüz binin üzerinde aşık 

yetişmiştir. Bu âşıklar belirli bölgelerde bulunmaktadır. Genel olarak 

Emek, Çarmıhı İlbeyi bölgelerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Âşıkların 

dışında yazar, bilim insanı, sanat erbabı kişilerde bulunmaktadır  

Sivas kültürü deyince çok önemli bir alanı temsil etmektedir. Bu 

alanda çeşitli kültür farklılıkları bulunmaktadır. Konumuz gereği bu çok 

kültürle birlikte bir yörenin kültürel birliğinden söz edeceğiz. 

Coğrafi anlamda İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak’ın akış istikame-

tinde Akdağmadeni ile Yıldızeli asında kalan Kızılırmak vadisindeki alanı 

ifade etmektedir. Bölgeyi Yıldızeli, Şarkışla, Akdağmadeni, Gemerek nok-

tasına dayanan üçgen olarak da çizebiliriz. Emlek coğrafyası olarak ad-

landırdığımız bölgede 60’ın üzerinde köy bulunmaktadır. Bir başka ifa-

deyle ‚Şarkışla’nın batı ve kuzey batısında Kızılırmak vadisinde yer alan 

Turna. Şeme, Kılıç, Karababa, Nalbat, Akdağ ve Sarıklı dağlarla çevrilmiş 

bölgedir. Bugün Emlek yöresinde büyük çoğunluğu Şarkışla, Gemerek, 

Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Akdağ Madeninde onlarca köy bulunmaktadır.1 

Bu köyle şunlardır: 

Ağcasu, Ardıçalan, Alaçayır, Beyyurdu, Canabdal, Çakal, Davulalan, 

Emlek Hüyük, Güdül, Peyik, Evcı, İğdecik, İlyashacı, Kaıralan, Kavak, 

Kaymak, Kılıççı, Kumbet, Nallı, Sarıkaya, Sivrialan, Ortaköy, Ortatopaç, 

Saraç, Sarıtekke, Temecik, Yahyalı, İğdiş, Bozüyük, Adıyamaan, Akpınar, 

Alaman, Başağaç, Benlihasan, Çağlayan, Çerçialan, Çepni, Kale, Alakilise, 

Karaözü, Kıvşak, Kızılcaova, Maşlahlı, Meçit, Mezere, Örtülü, Veziralan, 

Yazılıtaş, Yuvalıçayır vb.2 

 Emlek adının nereden ve ne zaman geldiği konusunda kesin bir 

bilgi olmamakla birlikte Em ve lek bileşeninden oluşan iyileştirmek, sa-

                                                           
1 Doğan Kaya, YOL Dergisi 32.sayı s.65 
2 Ali Yıldırım, Yol bilim kültür dergisi sayı32 s.15 
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ğıltmak, tedavi edici yer, yurt, toprak biçimine dönüşerek bir ad olduğu 

düşünülmüştür.3 

 

Emlek’te İnanç Öğeleri: 

Emlakte kendine özgü bir inanç sisteminin varlığını veriler ortaya 

koymaktadır. Eski yaşantı biçiminden, kültür ve inançsal öğelerden gelen 

özellikler yeni durumda, yeni coğrafyanın özelliklerini de içeren varlığını 

sürdürmüştür. Emlekte yaşayan unsurların iskân edişlinin üzerinden yüz-

lerce yıl geçmiş olmasına karşın bu özellikler bugün de yaşamaktadır. 

Yörenin yakında bulunan bu inancın serçeşmesi olarak kabul edilen 

Hacıbektaş’ın yanı sıra Yusuf Abdal, Gani Abdal, Can Abdal, Kılıç Abdal, 

Yolkulu tekelerin kökenleri hayli eskiye dayanmaktadır. Bu inanç biçimi-

nin adı Aleviliktir. Dolayısıyla Emlek yöresi Alevi Bektaşiliğin hüküm 

sürdüğü bir coğrafyadır. 

Bu coğrafyada yaşayan halkın önemli bir kültür hazinesi vardır. Os-

manlı’dan Cumhuriyet’e kadar o bölgede okuryazar oranı hemen hemen 

de sıfır civarındadır. O zaman bu kültürel zenginlik nereden gelmektedir.  

İşte o zaman karşımıza yörede yetişmiş halk ozanları çıkmaktadır. 

Biz burada Emlek yöresinde yetişip toplumu ve çağını etkilemiş 

ozanlarımızdan söz edeceğiz. Bunların en tanınmış olanı şüphesiz ki Âşık 

Veysel’dir. Ancak Âşık Veysel’in yetişmesinde etkilenmiş olduğu büyük 

ozanlar vardır. Bu bildirimizde Veysel Öncesi, Veysel çağdaşları ve sonra-

sı ozanlardan kısa bir özetleme yapacağız. Âşık Veysel üzerinden bu kül-

tür ve sanatın gelişimi konusunda öncülük yapmış kişilerin kimlikleri 

üzerinden o yöre kültür değerlerini anlatacağız. 

Emlek yöresi köylerinin tarihi çok eskilere gitmemektedir. 16.yy son-

larına doğru Celali diye adlandırılan halkın sığınmak amacıyla yerleştik-

leri bu bölge genellikle dağ başlarında, dere kovuklarında, sık ormanlar 

arasında saklanarak kurdukları köylerdir. Ancak buralara yerleşenler 

Türkmen topluluklarıdır. Bu guruplar geleneklerinden kopmamış, aksine 

geleneğe sıkı sıkıya sarılmış kimselerdir. 

Emlek köyleri çoğunlukla ocak sistemine bağlı, Alevi-Bektaşi gelene-

ğine sıkı sıkıya uyumlu topluklardır. Okuryazarlığın sıfır noktada olduğu 

köyler geleneğe uyum sürecinde kültürel birliği sürdürmektedirler. 

Ocakzade dedelerin ve ozanların köyleri gezerek burada halkı bilinçli 

tutmayı başarmışlardır. 

                                                           
3 Emlek Kültür Değerleri Dost Dost Dergisi,sayı 12 mart 2000 
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Geleneğin öncüleri dedelerin değişken ve yazılı kaynakta yer alma-

malarından dolayı halk ozanlarının şiirleri dilden dile aktarılarak ya da 

usta çırak ilişkileriyle ileriye taşınmaktadır. 

‚Halk Ozanlığı ve âşıklık geleneğinin tarihsel gelişimine baktığımız-

da, halk aşığı, halk ozanlığı yetiştiren tek bir kurumun (medrese, tekke ve 

okul gibi) olmadığını, ozanların halkın sinesinden 4doğup yetiştiklerini 

toplumun sanat ve kültür damarlarından beslendiklerini görürüz. ‚ Bu 

damar Alevi-Bektaşiliğin inanç değerleridir. Bu değerlerin yetiştikleri tek 

okul ise cem ibadetleridir. 

Burada geleneksel kültürün öncülerini kısaca özetleyerek Benim de 

yakınında bulunduğum, çocukluğumun yirmi yılını yakın komşuluk iliş-

kileri içinde geçirdiğim Aşık Veysel’le noktalamak istiyorum. 

 

Âşık Veysel’in Etkilendiği ve Öncesi Aşıklar 

Âşık Kemter 

Geleneğin öne çıkmış ilk isimlerinden Kemter’in doğum tarihi 1746 

olarak kayıtlarda vardır.5 

Şu bir gerçek ki Kemter Baba, ömrünün büyük bir bölümünü Kale 

köyünde geçirmiş ve orada 1818 yılında ölmüştür. Bir şiirden çıkaracağı-

mız bir sonuç daha bulunuyor. Âşık Veli Kemter Baba için ‚ölmeden elli 

yıl evvel ölmüştü‛ diyor. Kemter 1818’de öldüğüne göre, buradan 50 yıl 

geriye gidersek 1768 tarihini buluruz. Bu da Kemter Baha’nın ikrar verdi-

ği ve ceme kabul edildiği yıldır. Alevilikte bir kişinin ikrar verip ceme ka-

bul edilmesi, ancak evli olması ve akıl baliğ olması ile mümkündür. Kem-

ter Baha’nın 15 ile 20 yaşlan arasında ceme kabul edildiğini düşünürsek, 

buradan onun doğum tarihine yaklaşabiliriz. Demek ki Kemter Baba, 1748 

veya 1753 yılları arasında bir tarihte doğmuştur, Öldüğünde ise 70 yaşla-

rında bir olgun kişiliğe sahip olduğu anlaşılıyor. Hacı Bektaş Tekkesi ile 

yakın ilişkisi olduğu, sık sık Balım Sultan’a gittiği, bazen de bir süre gö-

revli olarak orada kaldığı bilinmektedir. Bunları, hem kendi şiirlerinden 

hem de araştırmacıların ifadelerinden anlıyoruz. Kemter Baba’nın iyi saz 

çaldığı ve gezginci bir âşık olduğunu kaynaklar söylemektedir.6 

Âşık Kemter Şarkışla ilçesine bağlı Emlek Kale köyündendir. Emlek 

köylerine uzun, karlı kış geceleri çeşitli yerlerden gelen dedeler cem 

                                                           
4 Hacı Yetkin, Yol dergisi sayı 32,s.81 
5 Aşık Kemter Baba ve Aşık Hüseyin (Hudai), Hüseyin Çamöz, Alev Yayınları 2018 
6 Hayrettin İvgin, Milli Folklor Sayı 43,s.48 
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erkânı yürütmek üzere gelmekteydiler. Köyler bir birilerine yakın mesa-

fede bulunduklarından gece yapılan cem ibadetleri için köyler arası sü-

rekli gel git yapmaktaydılar. 

Âşık Kemter yörenin bilinen ilk öncü aşığı olması nedeniyle onu yö-

renin ilki kabul etmekteyiz. 

Nazlı yare selam saldım almamış 

Almazsa gam değil almayı versin 

Nazlı yar da bana selam salmamış 

Salmazsa gam değil salmayı versin 

 

İstemem kaşları kara ise de 

Hasretten ciğerim pare ise de 

Merhemi derdime çare ise de 

Çalmazsa gam değil çalmayı versin 

 

Duydunuz mu şu yavrunun ahdını 

Yıktı viran etti gönül tahtını 

N’ettin yârim ikrarını, ahdini 

Gönül hayaline yelmeyi versin 

 

Mansur gibi darım idin her zaman 

Kisb içinde kârım idin bir zaman 

Alem bilir yarim idin bir zaman 

Şimden geri yarim olmayı versin 

 

Doksana vardı da yüz geçti ise 

Aradan ahd aman söz geçti ise 

Sevdiği Kemter’den vazgeçti ise 

Bergüzar verdiğim elmayı versin 

 

Âşık Veli 

Âşık Veli Kemter’in hem yol arkadaşı hem de çırağıdır. Âşık Veli, 

Kemter’in yakın Emlek köyü olan İğdecik köyündendir. ‚Bir birlerini cem 

erkânının yürütüldüğü Alevi cemlerinde tanımışlardır. Veli ustasını say-

mış, sevmiş. Ondan ölene kadar hiç ayrılmamış, O’na derin bir muhabbet-

le bağlanmıştır.‛7 

                                                           
7 Ali İhsan Tuncalı, Emlek Alevi Âşıkları, s.27 
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İğdecik, diğer Emlek köyleri gibi derelerin ve ormanların içerisine sak-

lanmamış, aksine Küre Dağının eteğinde düz bir arazi üzerinde kurulmuş-

tur. Bir tepesinden bakıldığında diğer Emlek köylerini görebilirsiniz. 

Âşık Veli’nin doğumu konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte 

1918 tarihinde öldüğü kayıtları vardır. Akrabalarından edinilen bilgiler 

ışığında 60 yaşlarında öldüğüne göre geriye doğru gidildiğinde 1793 yı-

lında doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. 

Âşık Veli, Kemter’in ölümünün ardından çok gezmiş, bilgi ve görgü-

sünü artırmış bir ozandır. Âşık Veli Kemter’den sonra yöreyi erk ederek 

Hacıbektaş’a gitmiş ve orada Alevilerin dini öncüsü Hamdullah Çelebi ile 

tanışmış ve onun yanında bilgi ve görgüsünü artırmıştır. 1826 yılında Ye-

niçeri Ocağının kaldırılması sonucu Hamdullah Çelebi Amasya’ya sürgün 

edilip burada yargılanmıştır. Âşık Veli bu sürgün olayına çok üzülmüş 

pirinin ardından derin bir üzüntüye boğulmuştur. 

Pirinin sürgün edilmesi Âşık Veli’yi çok üzmüş olup, Hacıbektaş il-

çesinden ayrlarak memleketine dönmüş olup, dönüş yolunda Kırıkkale 

Hasandede dergâhına uğramış ve burada üç ay kadar kalmıştır. Dergâhta 

bulunan ziyaretçi defterine birkaç şiir yazmıştır. Bu şiirler arasında Âşık 

Veysel’in de usta malı olarak okuduğu ve mahlasında İzzeti diye okudu-

ğu şiirin Âşık Veli’ye ait olduğunu öğreniyoruz. Âşık Veli üstadının ar-

dından birçok ağıt ve deyişler bırakmıştır. 

Âşık Veysel’in en çok etkilendiği ve bilim dağarcığına yerleştirdiği 

en büyük etki Âşık Veli etkisinden gelmektedir. Benim de görüşüme göre 

yörenin en büyüğü kuşkusuz ki Âşık Veli’dir. 

Çıkıp çar köşeyi seyran eyleyen 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

Cümle dertlerime derman eyleyen 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

 

Güvercin donunda süzülüp inen 

Dar-ı çeç üstünde namazın kılan 

Doksan bin erlerin postunu alan 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

 

Arslan olup yol üstünde oturan 

Selman idi ona nergiz getiren 

Zemheride yanal elma bitiren 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 
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Tepeyi at edip taşı söyleten 

İşaret eyleyip günü döndüren 

Sarının öküzün kurda yediren 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

 

Kadıncık Ana'ya gel dedi geldi 

Helva soğumadan Kâbe’ye vardı 

Seksen bin evliye postunu aldı 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

 

Nefsine uyup da yolundan azan 

Kudretten kaynar ol kara kazan 

Ol demde devin bendini çözen 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

 

Veli'm bu sözümde var mıdır yalan 

Münkirin gönlünü gümana salan 

Doksan konaklık yolu kuşlukta alan 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli kendidir 

 

Âşık Agahi 

Emlek yöresinde yetişen ünlü bir ozan da Ağahi’dir. 1871 yılında 

Şarkışla’ya bağlı Kılıççı köyünde doğmuş 1916 tarihinde Şarkışla ilçesinde 

ölmüştür. Ağahi, çevresinde dedelerle âşıklarla iyi bir ilişki kurarak bilgi-

lerini artırdı. Yakın Hardal Köyünde ‚Bektaşi Babası İsmail Hakkı Ba-

ba’nın postnişini Âşık Vecit ile yakın dostluk kurdu. Alakilise köyü dede-

leriyle ilişkilerini geliştirdi.  

Köyde çiftçilik yapmayı sevmediği için gezmeyi tercih ediyordu. Bu 

gezi sırasında Sivas ‘da kendisine bir mektup verilir. Bu mektup Beyrut 

valisine götürülmesi istenir. Ağahi bu mektubu zevkle eline alır ve Mer-

sin, Tarsus, Adana, Kayseri yolu üzerinden Beyrut’a ulaşır. Mektubu Bey-

rut valisi Halit paşaya getirir. Dönüştü çeşitli yollardan Sivas’a döner. Ve 

Sivas valisi Reşit Akif paşaya Beyrut Valisi’nin cevabı mektubunu verir. 

Sivas valisi Ağahi’yi tahsildar olarak Emlek yöresinde Akcakışla’ya atar.8 

Burada 6 yıl kaldıktan sonra Kayseri Pınarbaşı tahsildarı oldu. İrinci dün-

ya savaşı başlamasıyla Şarkışla Askerlik Şubesi yazıcılığına tayın edildi. 

1916 yılında Kolera hastalığına yakalanarak kurtulamadı. 

                                                           
8 Akmet Özdemir, Emlekte Üç Ozan, Yol dergisi sayı 32.s.69 
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Güçlü şiir anlayışıyla otaya çıkan Ağahi, aşk, gurbet, tasavvuf ve taş-

lama şiirleriyle ön plandadır. Asıl adının Veli olmasıyla birlikte Ağahi mah-

lasıyla şiirler yazdı. Ağahi’nin şiirlerinde daha çok Pir Sultan Abdal etkisi 

görülür. Alevi Bektaşi geleneği şiirlerinde ön plandadır. Taşlamalarında ise 

cesurdur. Gelenekten taviz vermeden söyleyeceklerini inandığı gibi söyler. 

Dilber hanemize buyur bu sabah 

İşte senin ile sözü keserim 

Bir binlik rakı al bir güzel kadeh 

Ben de mezesine kuzu keserim 

 

Bari beş yüzlük al binlik almazsan 

Ağzına koy getir şişe bulmazsan 

Sen de benim davetime gelmezsen 

Ben de yollarından gözü keserim 

 

Meyl-i muhabbetin gördüm beğendim 

Böyle tedbir ettim kendime kendim 

Davetime buyurmazsan efendim 

Selamı sabahı nazı keserim 

 

Gelirsen boş gelme göreyim sizi 

Olursa çok olsun istemem azı 

Beş yüzlüğün mezesine bir kuzu 

Binlik olur ise öküz(ü) keserim 

 

Kaba kaba laf atarsın Agahi 

Öküz bulsam ben koşarım vallahi 

Sade boş çıkarmam ol yüzü mahı 

Tavuktan culuktan kazı keserim 

 

Veysel’in Çağdaşları ve Yakın Dostları 

Âşık Hüseyin  

Emlek ozanlarında Âşık Hüseyin Şarkışla Sarıkaya köyü doğumlu-

dur. Sivas’ın önde gelen âşıklarındandır. 1902’de Şarkışla’nın Sarıkaya 

köyünde doğmuştur. İsmail ve Bassey’in oğludur. Küçükken babasını 

kaybetmiştir. Çocukluğunda Ali Efendi ve Abdullah Hoca’dan ders almış-

tır. Şehriban hanımla evlenmiş bu evlilikten bir kızı olmuştur. Gençliği 

savaşın ülkede bıraktığı yokluk ve sıkıntı dönemine rastladığından bin-
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lerce aile gibi çileli geçmiştir. Rençperlik ve kuzu çobanlığı yapmış, Çuku-

rova’da bahçe bağ işlerinde çalışır. Bir seferinde Çukurova’ya giderken o 

sırada Kayseri’de bulunan Atatürk’ü görür, hatta zorla da olsa kürsüye 

çıkıp irticalen Atatürk’e bir şiir okur. Atatürk bunun üzerine onu Anka-

ra’ya getirtip, sular idaresinde iş vermiştir. Hüseyin Ankara’da Ali İzzet, 

Veysel, Hacı Fedaî ile birlikte Ankara’da konserler vermiş. Bu konserler-

den birinde dinleyicilerden Ayşe adındaki kız Hüseyin’e âşık olmuş, ıs-

rarla kendisini almasını istemiş. O da bu ısrarlara dayanamayıp Ayşe’yi 

almış köyüne getirmiş. Ancak köyündekiler bunu hoş karşılamamış, tek-

rar babası evine göndermesi için bir yıl boyunca baskı yapmışlar. Baskıla-

ra dayanamayan Hüseyin Ayşe’yi trene bindirmiş Ankara’ya göndermiş. 

Ancak bu ona çok dokunmuş, bu acıya dayanamamış verem olmuş, bir 

zaman sonra da vefat etmiştir (22 Temmuz 1942). 9 

Hüseyin çok genç yaşta yaşamını yitirmiş olmasına rağmen bıraktığı 

şiirlerin büyük bir bölümü yakın dostları ozanlar tarafından kendisine 

mal edilmiştir. Bunların başında ‚Mühür gözlüm seni elden/ sakınır kıs-

kanırım‛ adlı şiirinde olduğu gibi. Ancak yakınlarının ve köylülerinin ez-

berlediği şiirler onun büyük bir âşık olduğunu göstermektedir. 

Ne haldayım ala gözün süzenler, 

N'olur suna boylum gör beni, beni, 

Yarinden ayrılan yaslı gezmez mi, 

Her sabah, her seher der beni beni. 

 

Yatamıyom hayal meyal düşlerden, 

Gözüm görmez oldu kanlı yaşlardan, 

Sevdiğim üstünde uçan kuşlardan, 

N’olur suna boylum sor beni beni. 

 

İnsan kısım kısım yer damar damar, 

Kaşların lamelif, gözlerin kamer, 

İnce bel üstüne olaydım kemer, 

Yakışır güzelim, sar beni beni. 

 

Değişmiş donunu olmuş üveyik, 

Şahine benyziyon ey gözü büyük, 

Sen bir avcı ol ben de bir geyik, 

Doldur tüfeğini vur beni beni. 

                                                           
9 Doğan Kaya, Türkü Sitesi 
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Konuşursan sohbet olam,dil olam, 

Değmen bana yana kül olam, 

Sen bir bahçıvan ol, ben bir gül olam, 

Uzat ağ ellerin, der beni beni, 

 

Hüseyin'im der üstadımı bulayım, 

Değmen bana, yana yana öleyim, 

Sevdiğim kapında kölen olayım, 

Müşterim bulursan ver beni beni. 

 

Âşık Kul Sabri 

Emlek Hüyük köyünde 1851 tarihinde dünyaya geldi. Ailenin tek er-

kek evladıdır. Kul Sabrının asıl adı Ali’, babasının adı Yusuf. Yusuf’un 

evinden kış günlerinde âşıklar ve dedeler eksik olmaz, cem ibadetleri ya-

pılırdı. Bu cem törenleri Ali’yi derinden etkiler. Âşıkların dizinin dibin-

den ayılmazdı10. 

Kul Sabrı adıyla Şiirler yazan ozan yörede birçok ozana ustalık yap-

mıştır. Bunların başında Ali İzzet Özkan gelmektedir. Ali İzzetle Kul Sabrı 

aynı köyden komşudurlar. Bu etkilenmeden şüphesiz aynı köyden Âşık 

Hasan Devrani de yararlanmıştır. Çok güçlü şiirlerinin olduğu bilinmek-

tedir. Çok genç yaşlarda yaşamını yitiren ozanın birçok şiiri ortadan kay-

bolmuştur. 

Bir arzuhal yazsam gül yüzlü Şah’a  

Derunumda yanmaların vaktidir  

Melekler de nazar kılsın bu aha  

Pervanede dönmelerin vaktidir 

 

Irmak kenarında bitti bir fidan  

Yanıyor yüreğim bilmem ki neden  

Hep sılacı oldu bizimle giden  

Göç geriye dönmelerin vaktidir 

 

Kul Sabri’yem der ki gönlümün haki  

Er olan sevmez mi ervah-ı pak’ı  

Ecel şerbetini doldur ver saki  

Dost badesin sunmaların vaktidir 

                                                           
10 Hacı Yetkin, Emlek Hüyük Köyünden, araştırmacı yazar. Yol dergisi sayı 32.s.83 
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Ali İzzet Özkan 

Âşık Hüseyin’in yakın dostu ve musahibidir. 1902 yılında Şarkışla 

Emlek Hüyük köyünde doğmuştur. Çok güçlü şiirleri olmakla birlikte si-

yasi yönü ön plandadır. Çok gezmiş ve her gezdiği gördüğü yerlerde hal-

kın yoksulluğunu şiirlerine yansıtmıştır. Âşık Veysel’le de yakın dostluğu 

vardır. Âşık Hüseyin ve Âşık Veysel köyleriyle sınırı olan Hüyük köyün-

de Ali İzzet gibi önemli ozanlar da bulunmaktadır. Kul Sabri ve Âşık Ha-

san Devrani de bu köylüdür. Ayrıca bitişik Orta Köylü Aziz Üstün ve Sa-

raç Köyünden Âşık Yüzbaşı oğlu ile de yakın arkadaştırlar. Ali İzzet 1982 

yılında yaşama veda etmiştir. 

1930'lu yıllarda Sivas'ta düzenlenen 2. Âşıklar Bayramı'na katıldığını, 

âşık Hüseyin Gürsoy'la Ankara'ya gelip Halkevlerinde konserler verdikle-

rini, Köy Enstitüleri'nde uzun yıllar saz çalıp türkü söyleyerek hizmet ver-

diğini, yaşamında 3 kez tutuklandığını, bunlardan birisinin "köylerde dede-

lik yaparak halkı dolandırıyor" diye ihbar edilmesi sonucu olduğunu, diğer 

ikisinin ise komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla olduğunu anlattık-

tan sonra Demokrat Parti'nin önceleri halka daha çok adalet ve özgürlük 

getireceğini sandıklarını fakat giderek halkı cephelere böldüğünü, istibdat 

ve zulüm getirdiklerini görünce de "Parti Destanı" şiirini yazdığını söyledi: 

Her yıl birkaç kez Hacı Bektaş Dergâhına uğrar. Yine böyle bir ziya-

retinde kendisine törenle İzzet-i Kalem mahlası verilir. O da bundan son-

ra şiirlerinin büyük çoğunluğunu İzzet-i mahlasıyla yazar. 

Şair Behçet Kemal Çağlar, Ali İzzet'i Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 

ile tanıştırır. Cemal Gürsel Ali İzzet'ten Anadolu'nun köylerini dolaşma-

sını ister. Ali İzzet de bu görevi kabul eder. Dolaştığı yerlerde 27 Mayıs 

Devriminin amaç ve özünü anlatmaya çalışır. Bu çalımsalar sonucunda 

birçok sol görüşlü aydın, yazar ve politikacı ile tanışır. 

Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması ile de Mehmet Ali Aybar ve Sefer 

Aytekin'in teşvikleriyle TİP'in o zaman kurdurtmuş olduğu Ozanlar Der-

neği’ne üye olur. Bu örgütte yaptığı çalışmalar sonucu sosyalizm ve sol 

düşünceyi özümser. 

Yine Ankara'da bulunduğum bir gün Kemal Satır'la tanıştım. O da 

beni İsmet Paşa ile tanıştırmak istediğini söyledi ve iki gün sonra yapıla-

cak C.H.P. büyük kongresine beni davet etti. Ben de bir hevesle o gün 

kongreye gittim. Salona geldiğim duyulunca İsmet Paşa beni karşıladı, 

kolumdan tutup yanına oturtturdu. Hal hatırdan sonra: 'Bak Ali İzzet, 

halkın asıl temsilcisi sizsiniz, anlat bakalım, memlekette bizim bilmediği-
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miz neler var?' dedi. Ben de, vallahi Paşam, sizin bilmediğinizi ben nasıl 

bilirim deyince gülüştük.11 

Şu sazıma bir düzen ver 

Teller de muradın alsın 

Gel beni bir tenhada gör 

Diller de muradın alsın 

 

Elinden tutup gezelim 

Harman döşe gül dizelim 

Kalem ver adın yazalım 

Eller de muradın alsın 

 

Uğra bir gün bizim köye 

Sana bakam doya doya 

Dağ ceylanı in ovaya 

Çöller de muradın alsın 

 

Kehribar benler gerdana 

Düzen düzmüş tane tane 

Bazı bazı çık seyrana 

Yollar da muradın alsın 

 

Ali İzzet görüşelim 

Bugün bayram barışalım 

Aç göğsünü sarışalım 

Kollar da muradın alsın 

  

Âşık Hasan Devrani 

Emlek Hüyük köyünde 1925 yılında aynı köye dünyaya gelmiştir. 

Yoksul bir aileden gelen ozan kökten gelme bir Ocakzade ve dededir.12 Bir 

Alevi dedesi olarak Anadolu’yu karış karış dolaşmış bilgi ve görgüsünü ar-

tırmıştır. Ali İzzet’in yasadışı ve yakın arkadaşıdır. Arıca aynı köyden deyiş 

ve türküleri en güzel şekilde seslendiren Aziyet’le de dosttur. Devrani’nin 

şiirlerinde güçlü bir Anadolu dokusu olduğu kadar sosyal olaylara da ka-

yıtsız kalmamıştır. 1984 yılında yaşamını yitiren ozanın bir şiiri şöyle başlar. 

                                                           
11 Ozanlarımız Ali İzzet kimdir htm adlı sitede kimin yaptığı röportaj belirtilmemiş. 
12 Hacı Yetkin, Yol dergisi sayı 32.s.97 
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Hele bakın şu mahlukun haline 

İlm-i hakikati yolu bilemez 

Şaşırmış kendini farkına varmaz 

Yanar nar içinde nuru bilemez 

 

Gece gündüz durmaz hileler dizer 

Allahın emrine eylemez nazar 

Mürşit meydanında etmemiş Pazar 

Ne alır ne satar karı bilemez 

 

Nasihat eylersen sözünden almaz 

Hayır söyler isen kanmaz inanmaz 

Çağırsan ileri meydana gelmez 

Mansur’un çektiği darı bilemez 

 

Devrani sözünü laden anlamaz 

Aşkın badesini içenler kanmaz 

Çağırsan ileri meydana gelmez 

İnsanın varlığı turu bilemez 

 

Âşık Hasanyüzbaşıoğlu 

Şarkışla Emlek Saraç Köyü’nde 1914 yılında doğdu. Âşık Veysel ve 

Ali İzzet’le aynı dönemin ozanlarındandır. Güçlü şiirleri vardır. Yaşanının 

önemli bir bölümünü Anadolu’yu dolaşarak geçirmiştir. Hasan Yüzbaşı-

oğlu ailesinden de birçok ozan yetişmiş olup onlar şöyledir. Elif Yıldırım, 

Yeter Yıldırım, Nurettin Yıldırım, Urfettin Yıldırım, Servet Yıldırım, Hül-

ya Yıldırım. 

Şu fani dünyada ömrüm oldukça 

Dilinen çağırırım neredesin ya dost 

Dertli sazım yanık yanık çaldıkça 

Telinen çağırırım neredesin ya dost 

 

Yürü sevdiceğim gerçeksin gerçek 

Ne kadar güzelsin o kadar gökçek 

Bedenim bir bahçedir aşkım bşr çiçek 

Gülünen çağırım nerdesin ya dost 
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Enginden yücesine çıktıkça 

Dertli sinem aşk oduna yaktıkça 

Sarıçiğdem gibi güzel koktukça 

Yelinen çağırırım neredesin ya dost 

 

Kâğıt kalemimi ele aldıkça 

Ağlayıp da gözyaşımı sildikçe 

Mektubumu posta ile saldıkça 

Pulunan çağırırım neredesin ya dost 

 

Yüzbaşıoğlu yeni çıktım pazara 

Kail oldum haktan gelen yazara 

Öldüğümde gider iken mezara 

Salınan çağırırım nerdesin ya dost 

 

Âşık Aziz Üstün 

Şarkışla ilçesi Ortaköy’de dünyaya geldi. Aşık Veysel, Ali İzzet ve 

Devrani,Hasan Yüzbaşıoğlu gibi ozanlarla arkadaşlık kurarak onlarla bü-

tün sohbetlerde bulundu. Güçlü şiirleriyle ismini duyurdu. Bazı şiirleri 

torunu Ali Dinçal tarafından bestelendi. 

Yârim geçti azgın gördüm yüzünü 

Yoksa bir hoyratın sözü mü değdi 

Yaşlara belenmiş iki gözü 

İlkbahar ayının seli mi değdi 

 

Emlek bölgesi halk edebiyatımıza değerli eserler kazandıran ozanla-

rıyla olduğu kadar, halk müziği repertuarına renk ve çeşni katan mahalli 

sanatçılar dediğimiz yöresel türkü ustaları ile de göz kamaştıran bir zen-

ginliğe sahiptir. 

Sivrialan köyünden Hıdır Dede, Ali Özsoy dede, Ali Güç,Alakiliseli 

Mehmet Özkan, İlyasacı Köyünden Hasgül, Mehmet Ali Emektar, Sarıkaya-

lı Durmuş Çetinkaya, Yükselen Köyü’nden Gömleksiz Mehmet, Benlihasan 

Köyü’nden Aslan, Kavak Köyü’nden Fazlı, Otluk Köyü’nden Aşık Duran, 

Ortaköy’den Ali Dinçal, Fevzullah Eti, Hüyük Köyü’nden Aziyet, ,Beyurdu 

Köyü’nden İsmail Kaya, Kızılcaova Köyü’nden Muzaffer Şahin, Saraç Kö-

yü’nden Emaneti şiir ve türkü ustaları geleneği yaşatan değerlerdir.,13 

                                                           
13 Hacı Yetkin age. s.103 
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Âşık Veysel 

Anadolu bozkırında yoksulluk ve sefalet içinde 1894 yılında dünya-

ya geliyor Âşık Veysel. Sivrialan unutulmuş bir dağ köyüdür. Devletin 

ulaşmadığı, sadece asker alma ve vergi toplama zamanlarda usa gelen bir 

köydür. Zaten Osmanlı devletinin çöküş noktasıdır. Avrupa’da başlayan 

sanayi devrimi, süratle yükselen ekonomik güç, Osmanlı Türkiye’sini de 

her alanda geriye götürmekte, her alanda bağımlı hale getirmektedir. Kıt-

lık ve sefalet kol gezer. Her tarafı eşkıya soymaktadır. Osmanlı’ya bağımlı 

devletler bir bir bağımsızlığını kazanmaktalar. Ülkenin her tarafında sa-

vaş havası esmektedir. 

Veysel çok küçük yaşlarda gözlerini kaybeder. Veysel’e babası Orta-

köy’de Mustafa Abdal tekkesinden bir saz alır, eğlensin, vakit geçirsin 

der. Köyün az çok okumuş aydın kişisi olan Molla Hüseyin Veysel’e saz 

çalmayı öğretir. 

Osmanlı devlet yapısının kültürü Arap-Fars karışımı Osmanlıcadır. 

Devletin eğitim yapısı Türkçeden az nasip almış bir yapıdır. Türkçenin ve 

Türk dilinin aşağılandığı, horlandığı bir ortamda bu kültürü onurluca ta-

şıyan bir kitle vardır. Ve bu kitlenin yetiştiği bir ortam vardır. Bu Alevi-

Bektaşi tekke ve ocaklarıdır. Burada Türkçeden başka dil konuşulmaz. İs-

lami dualar bile Türk dilinden yapılır. Bu toplum devletin dışladığı ve fır-

sat vermediği için bu toplum gizli ve gizlilik içinde kendi öz kültürel de-

ğerlerini dağın zirvelerine kurdukları tekkelerde yaparlar. Köylerdeki 

Alevi-Kızılbaş ocakları ise bu kültürün adeta fışkırdığı alanlardır. Yazılı 

olmamasına karşın kültür dilden dile, nesilden nesile aktarımla sürdürü-

lür. Bunun taşıyıcısı iki misyoner vardır. Bunlardan birincisi Dede ve Ba-

balar, ikincisi halk ozanlarıdır. 

Bu koşullarda kış aylarında köye gelen dedelerin yürüttüğü cem iba-

detleri ve ozan ve Zakirlerin söyledikleri deyiş ve şiirler Veysel’in zihnin-

de büyük bir yer edinir. 

Ülkede seferberlik ilan edilir. Yaşı tutan herkes askere gider. Ancak 

yaşı gelmiş Veysel arkadaşları askere giderken köyde kadınlarla yalnız ka-

lır. Bu ara babası köyün güzel kızlarından akrabası Esma ile evlendirilir. 

Veysel köyün yakınında bulunan bostan yerinde bir armut ağacı vardır. 

Babası Veysel’i buranın koruması için görevlendirir. Köyün çocukları bos-

tana zarar vermesin, armut ağacındaki meyveyi olgunlaşmadan koparma-

sınlar diye. Aynı zamanda Veysel geceleri de burada yatar. Bir gece buraya 

silahlarıyla iki asker gelir. Bunlardan birisi Sivrialanlı İbrahim’dir ki bu 

Veysel’in akrabasıdır. İkincisi İbrahim’le birlikte askerden kaçan Zaralı Ka-
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sım. Bu iki asker kaçağı genç Veysel’e şenlik olur. Geceleri Veysel’le bir-

likte armut ağacının dibinde kalır, gündüzleri karşı meşe ormanlarında 

saklanırlar. Zamanla seferberlik sona erer, savaş kazanılmıştır. Artık asker 

kaçakları saklanmaktan kurtulurlar. Veysel’in ailesi Kasım’ı kocası savaş-

ta ölmüş dul bir kadın olan Kamer’le evlendirilip iç güvesi alırlar. Zaralı 

Kasım artık Sivrialanlı olur. O’na köyde Kürt Kasım lakabı takarlar. 

Yıl 1925. Veysel’in karısı Esma komşularında Hüseyin’le köyden ka-

çarlar. Veysel büyük bir bunalıma girer. Kasım onu bunalımdan kurtar-

mak için memleketi Zara’ya götürür. Veysel’in yanında sazı da vardır. 

Yaya olarak bir haftada Zara’ya ulaşırlar. Zara’da bir kahveye girerler. 

Üstler başları per perişandır. Kahvedekiler bu iki sefil adamı küçümserler. 

Onlara tepeden bakarlar. Fakat Kasım sinirli bir kişidir. Kahvedekilere 

bağırır. Bir kez dinlemelerini söyler. Veysel birkaç türküyü seslendirdik-

ten sonra halk ilgi duymaya başlar. Ortaya bir mendil serilir ve kahvede-

kilere mendile para atarlar.14 Bu Veysel’in ilk konseridir. Kasım ve Veysel 

çevre köy ve ilçelerinde üç ay kadar gezinti yaparlar. Bu bölgede dede, 

baba ve ozanlarla tanışırlar. Bölgedeki Yalıncak tekkesi Veysel’i çok etki-

ler. Bir süre bu tekkede kalırlar. Veysel tekkenin bakıcısı Gülizar’la anla-

şırlar. Köye döndüklerinde ailesi Gülizar’ı Veysel’e ister ve evlendirirler. 

Veysel’in ufkunun geliştiği ilk açılımı bu bölgede yaşar. 

Sonra Sivrialan köyüne gelen dede ve ozanlar Veysel’in gelişmesinde 

önemli ölçüde katkı yaparlar. Veysel bu ara Pir Sultan Abdal, Hatai, Âşık 

Veli, Ağahi, Kemter gibi ozanların deyişleriyle tanışır. Onları seslendir-

meye çalışır. Köyde bulunan Hıdır Abdal ve Gani Abdal Ocağı dedeleriy-

le yakın ilişki içerisindedir. Onlardan önemli ölçüde yararlanır. Köken 

olarak Erzincan Ocak köyünden olan dedeler bu yörenin türkü havalarını 

bu bölgeye taşıyan kişilerdir. Veysel’de bu etki vardır. 

Yıl 1925, Tekke ve Zaviyeler yasasıyla tüm tekkelerle birlikte Hacı 

Bektaş tekkesi de kapatılır. Burada Bektaşiliğin merkezi bulunmaktadır. 

Örgütün başında Dedebaba bulunur. Örgütün ikinci ayağı olan 12 Halife 

Babalar vardır. Ve onlara bağlı Anadolu’nun çeşitli yörelerinde babalar 

vardır. Bektaşi tekkelerinin de kapatılmasının ardında Salih Niyazi Dede-

baba, Halife babalarını toplayarak ‚başınızın çaresine bakın‛ der. Bu şu 

anlama gelir başınızın çaresine bakın, ya bu işi bırakın, ya da gizli yerde 

yürütün. Bu aşamadan sonra Sivas Emlek bölgesine iki halife baba gelir. 

Bunlardan birisi Hakkı baba diğeri Salman babadır. Hakkı baba Hardal 

                                                           
14 Süleyman Doğan, Kasım’ın oğlu 60 yaşlarında, (Bana anlattıkları) 
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köyüne yerleşir. Salman baba ise Sivrialan köyüne gelir. Bu köyde Vey-

sel’in babası Ortaköy’de ki Bektaşi dergâhına bağlıdır. Salma baba bir sü-

re bu köyde kalır. O’na dergâh kurma önerisi yapılır. Fakat Salman baba ‚ 

bu köyde dedeler var, ikilik çıkmasın‛ der ve Sivrialan köyüne 10.km 

uzaklıktaki Bektaşilerin de bulunduğu on haneli Meçit köyüne Salman 

baba için bir ev ve yanına da bir dergâh kurarlar.  

Salman baba yöreyi öncelikle sebze ve meyve üretimiyle tanıştırır. 

Sonra Perşembe akşamları başlayan muhabbet toplantıları üç gün devam 

eder. Bu toplantılara yöre Bektaşileri ve ozanlar katılır. Veysel buranın sü-

rekli takipçisidir. Oğlu Bahri şöyle anlatıyor. ‚ Babamı her Perşembe eşek-

le Meçit’e bırakır, üç gün sonra buradan alırdım.‛ 

Veysel böylece tekke edebiyatı içinde kendisini geliştirmiştir. 1932 Yı-

lında Sivas Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kutsi Tecer Sivas’ta Âşıklar Bay-

ramı düzenler. Veysel’de buraya davetlidir. Bu etkinlikte Kutsi Tecer’in il-

gisini çeker. Tecer ona ozanlık belgesi düzenleyerek kendisine verir.  

Kutsi Tecer’in girişimiyle Veysel’in önündeki bentler yıkılmaya ve 

Veysel’in artık kendi şiirleriyle toplum karşısına çıkmaya başlaması gere-

kiyordu. Veysel bunu cesaretle yerine getirdi. O’nun önünü açan cumhu-

riyetin 10. Yılı dolayısıyla yazdığı şiir oldu. Bu şiiri nahiye müdürü Vey-

sel’in Ankara’ya ulaştırması fikri neden oldu. Veysel arkadaşı İbrahim’le 

Sivrialan köyünden Ankara’ya birkaç aylık bir yürüyüşle olaştılar. Veysel 

yorucu yolculuk kadar da şiiri gazeteye ulaştırması bir oldu. Gazi Musta-

fa Kemal Atatürk o sıralarda İstanbul’da bulunmaktaydı. Şiir Hâkimiyeti 

Milliyet Gazetesinde üç gün üst üste yayımlanınca cumhuriyet aydınları 

Veysel’i tanıma fırsatı buldular. 

Veysel bu belgeyle Anadolu’ya açılıyor. O, artık cumhuriyetin bir 

ozanıdır. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Veysel, tekke edebiyatının cumhu-

riyete bir armağanıdır. Veysel, artık Âşık Veysel olmuştur. Öyle anılmaya 

başlanacaktır. Bu koşullarda Ahmet Kutsi Tecer’in Sivas’ta keşfedip Sivri-

alan’dan koparıp büyük kentlere taşıması sayesinde Veysel artık Âşık 

Veysel olarak Cumhuryet’in öncü aydınlarıyla tanışma fırsatı yakalaya-

caktır. Bunların başında Bedrettin Tuncel, Sabahattin Eyüboğlu, Yaşar 

Kemal, Ruhi Su, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ceyhun Atıf Kansu gelmektedir. 

Veysel ileriki yıllarda hem İsmet İnönü hem de reisicumhur Cemal 

Gürsel’le tanışma olanağı bulacaktır. 1967 yılında kendisine TBMM’nce ‚ 

Âşık Veysel adıyla tanınan Halk şairi Veysel Şatıroğlu’na anadilimize ve 

milli birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı, yaşadığı sürece vatani hiz-

met tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır‛ denilerek devlet tarafından 
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onurlandırılmıştır. Karar bakanlar kurulunca alınmış olup, bakanlarla bir-

likte Başbakan Suat Hayrı Ürgüplü, Başbakan Yardımcısı Süleyman De-

mirel, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel imzaları da bulunmaktadır. 

Şimdi yazımızı dönemin aydınlarının ve Veysel’in yakın dostları, Vey-

sel hakkında söyledikleriyle tamamlıyoruz. Veysel’in Âşık Veysel olmasını 

sağlayan Ahmet Kutsi Tecer onunla ilgili şu sözleri söylüyor. ‚ Âşık Vey-

sel’de Veysel Şatıroğlu dirilirken Veysel Şatıroğlu’nda v Âşık Veysel biti-

yor. Tanzimat’tan gelenlerle onun farkı gelenekten çıkageldiği için, bir ses 

farkıdır. O’nun teli bize göre bağlanmıştır. Tanzimat’ın teli taklit bir bağ-

lanmadır. Evvelkisine düzen, ikincisine akort dediğimiz gibi Veysel bir ba-

kıma öbür çağdaşlarını okumuş gibidir. Mesela, Ceyhun Atıf Kansu Vey-

sel’i ne kadar okumuşsa, Şatıroğlu’da Veysel’i o kadar okumuştur.‛15 

Aşıl Veysel’i dostlarından, cumhuriyet aydını Sabahattin Eyüboğlu 

şunları söylemektedir. ‚ Bir Yunus Emre’yi düşünün; Hamit’ten yediyiz 

önce konuşmuş; sözleri millete devlet eliyle kitaplar dolusu dağıtılmamış, 

şan şeref kapılarına adımını atmamış, böyleyken onda bugün söylenmiş 

gibi taze, aramızda bizden söylenmiş gibi bizden, üniversiteden köy kah-

vesine adar her yerde, her kulağı kabarttıracak kadar dokunaklı sözler bu-

labilirsiniz. Yunus daha mı usta şair Hami’ten daha doğru daha derin şey-

ler mi söylüyor. Duyup düşündükleri bize daha mı yakın? Hayır, ama 

Hamit’in ister istemez uzak kaldığı bir çeşme var ki Yunus’un şiiri onda 

yıkanmış halk çeşmesi Dante’nin Shakspeare’in, Moliaere’in yıkandıkları 

çeşme Şiirimizin devletimizle birlikte bizden uzaklaşması uzun hikayedir. 

Nice yıldızlı kuru çeşmeler bize onu unuturmuş, o da uzaklarda kendi ba-

şına halk için fakir fukara için akmış, hala da akıyor. İşte Âşık Veysel, ama 

hep birden o çeşmenin başındayız‛16 

Anadolu’nun büyük şairlerinden cumhuriyet aydını Ceyhun Atuf 

Kansu Âşık Veysel konusunu şöyle değerlendirmektedir ‚Anadolu’nun 

gözleri görmeyen ama her şeye öyle derin, öyle sağlam bakan iki ozan var-

dır. Biri günümüzden iki bin dokuz yüz yıl önce yaşayan İzmirli Homeros, 

biri de 21 Mart 1973 günü Sivrialan Köyü’nde ölen Âşık Veysel’dir. 

Cumhuriyet halk şiiri araştırmacılarından Cahit Öztell’nin görüşleri 

de şöyledir. ‚Veysel, başka halk ozanları gibi aydın çevrelerden uzak 

kalmadı. Aydın şairleri çevrelerine kolaylıkla girdi. Başta Ahmet Kutsi 

Tecer, Behcet Kemal Çağlar gibi koruyucular buldu. Onlar ellerinden gel-

diği ölçüde yeni bir halk ozanı yaratma çabasına düştüler.‛17 

                                                           
15 Gülağ Öz, Âşık Veysel Antolojisi, s.56 
16 Gülağ Öz, Aşık Veysel Antolojisi, s.59 
17 Gülağ Öz, age.s.68 
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İşte bu koşullar bu çevre Veysel’i tekke edebiyatından alıp, yeni bir 

cumhuriyet ozanı olmasını sağladılar. 

Âşık Veysel’in okuryazarı bulunmayan Şarkışla’ya bağlı bir dağ kö-

yünden, üstelik gözleri de görmeyen bir kişiyi ünü uluslararası toplumda 

tanınan bir üne kavuşturdu. 

Ben de Âşık Veysel’in köyünde doğan ve evlerimizin yan yana olma-

sı nedeniyle yirmi yaşıma kadar onu her gün izleme şansına sahip bir şa-

hıs olma mutluluğunu yaşamaktayım. 

 
Âşık Veysel ve Güağ Öz 



 

 

 

 

SİVAS’I SIDKINAN SEVEN ADAM:  

KADİR ÜREDİ 
The Man Who Sincerely Loves Sivas: Kadir Üredi 

Haluk Kayıcı 

 

ÖZET 

Anadolu’da kadîm bir yerleşim bölgesi olan Sivas, beldelerin anası unvanıyla 

müsemmâdır. Bu ananın bağrında doğan her çocuk gibi, Gücük ayının sonlarına 

doğru Kadir gecesi tevellüt eden Kadir Üredi’yi de annesi höllüğe kundak edip bele-

di, Tavra Deresi’nden gelen Kepenek Suyu ile çimdirdi. Kıraat kitabından okumayı 

öğrenmeye başlayınca ufku aydınlandı, muhitini tanımak için derin bir tecessüs 

uyandı. Çok okuyan bu Sivaslı çocuk “Okuyup da âlim mi olacaksın?” sözleri ile 

azarlandı. Büyüdüğünde, huzur bulmak, ruhunu dinlendirmek için özellikle güz 

aylarında çok sevdiği Sivas’ın daracık ve eski sokaklarını arşınladı. Memleketinin 

taşını toprağını, nazlıca akan derelerini, sel olup coşan ırmaklarını, diz boyu aşan 

karını, dondurucu ayazlarını, Mereküm’den esen yelini sevdi. Çamurlu sokaklarda 

kerpiçten yapılmış, bacalarında loğ taşı olan ufacık fukara evlerine, kanatlı kapılı 

konaklara gönül verdi. Çifte lüleli pınarlarından su içerek, dinlenme taşında oturup 

pınardan akan suyun sesini dinlemekten usanmadı. Alaca bürüklü anaların, renkli 

iplerle, nakış nakış, desen desen örüp dokudukları, çoraplardaki, kilimlerdeki ifade-

lerden mest oldu. Tahtadan yapılmış ezanlıklı mahalle mescitlerindeki peykelere 

oturup sohbet etmekten vazgeçmedi. Doğduğu toprakların üstündeki bu güzellikleri 

sevmekten daha çok o toprağının altına gireceği Sivas’ını sıdkınan sevdi. Bu sevgisi 

ona Sivas’ın beton çağına girmeden önceki ahşap hâlini kaleme aldırdı. Ayrıca, Si-

vas’ın medeni hâller faslını, şehrin hafızasındaki adamları, evren dediği Sivas’ın ev 

hâllerini ve şehrin hatıralarını teklifsiz ve sâde biçimde yazdı. Cümlelerindeki keli-

meleri, bir ağaç dalı üzerinde duran yapraklar gibi tabiî ve güzel olarak vasıflandı-

rıldı. Bu çalışmada, ruhunu kaybeden Sivas’ın eski zamanlarını gözyaşlarıyla ara-

yan, varlığı, davranışları, şahsiyeti ve emeğiyle Sivas’ı ziynetlendiren, yakın za-

manda terk-i dünya ederek Yukarı Tekke’de medfun olan Kadir Üredi anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kadir Üredi, Sivas, Bir Şehrin Beş Hali, Şehrin Ahşap Za-

manı, Sivas’ımı Sıdkınan Sevdim. 

                                                           
 Öğr. Gör., Trakya Üniversitesi, İpsala MYO 
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ABSTRACT 

Sivas, an ancient settlement in Anatolia, is called as the mother of towns. Like 

any child which was born in the bosom of that mother, Kadir Üredi’s mother also 

swaddled Kadir Üredi,born towards the end of February at Laylat Al Qadr (The 

Night of Power), in “höllük” and bathed him by the water of Kepenek supplied from 

Tavra Creek. When he began to learn to read from The Quran, his horizons were 

broadened and his curiosity was piqued to know his neighbourhood. That child, 

from Sivas, who read a lot was reprimanded in line with the question: “Will you be-

come a scholar through reading?”. When he grew up, to find peace, to relax his 

soul, he explored the narrow and old streets of Sivas, especially in fall months. He 

loved the land, the streams flowing delicately, bigger rivers, snow that goes beyond 

a person’s knee-high, hard frosts of his hometown and the wind blowing from Me-

reküm. He set his heart on poor, small houses that were made of adobe in muddy 

streets and had stone roller in their chimneys and mansions with leaf doors. He ne-

ver got bored of drinking water from nice springs and listening to the sound of 

water flowing from the spring by sitting on the stone. He was entranced by the 

expression of socks and rugs that mothers with mottled headscarfs wove with colou-

red strings knot by knot. He did not give up talking by sitting on the wooden sofa of 

neighbourhood masjids with graveyard. Rather than loving those beauties on the 

land which he was born in, he sincerely loved Sivas where he was going to go under 

its land. That love made him write about the wooden form of Sivas before the conc-

rete age of its. Moreover, he wrote the civil states of Sivas, men in the memory of 

that city, the house conditions of Sivas, which he called as the universe and the 

city’s memories in a folksy and unsophisticated way. The words in his sentences 

were described as beautiful and natural like the leaves stand on branch of a tree. In 

this study, it is told about Kadir Üredi who was looking for the old times of Sivas 

that lost its spirit, with tears, contributed to Sivas with his presence, behavior, per-

sonality and efforts and has recently buried at “Yukarı Tekke” graveyard. 

Key Words: Kadir Üredi, Sivas, Five States of a City, Wooden Form of the City, 

“Sivas’ımı Sıdkınan Sevdim”. 

 

GİRİŞ 

Kadir Üredi nam-ı diğer “Sivas’ı sıdkınan seven adam” kendisinin yaz-

dığı terceme-i hâline göre; 1933 senesinin diz boyunu geçen karlı bir Kadir 

gecesine rastlayan “Gücük” (Şubat) ayının son günlerinde1, komşularla 

                                                           
1 Biyografisinde doğum tarihi 14 Şubat 1933 olarak belirtilmiştir. Bkz. Kadir Üredi, Sivas’ımı 

Sıtkınan Sevdim, Kitabevi, İstanbul 2016, s. 4. 
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gidilen Hamamcıoğlu Hamamı’nın “hazne önü” denilen bölümünün sağ 

tarafındaki kurnanın yanı başında üç erkek bir kız çocuklu ailenin beşinci 

çocuğu olarak doğmuş. Babası Kara Şükrü; annesi ise Şaziye Hatun’dur.2 

Babası Sivas’ın son dülgerlerinden olan Kara Şükrü, 1896 yılında Ka-

leardı Mahallesi’nde dünyaya gelmiş, rüştiye mektebinden sonra dülger 

olan babası ile Ermeni ustaların yanında yetişmiş. Yaptığı konaklarla, ev-

lerle Sivas’ı tezyin eden Kara Şükrü, 1960’lı yıllardan sonra ise bu eserle-

rinin birer birer yıktırılarak yerlerine apartmanların yapılmasını çaresiz-

likle, üzüntüyle izlemiş. Sivas’taki pek çok ahşap câmi ve konağın tamiri-

ni de yapan Şükrü Usta, yirmi beş yıl kadar da Kaleardı Mahallesi’nin 

muhtarlığını yapmış.3 

İlk mektebe kayıt oluncaya kadar ceket pantolon yerine, kız çocukları 

gibi entari giyen Kadir Üredi, yaz aylarında yemenisi çabuk yırtılmasın di-

ye yalınayak gezmeyi, yamalıklı entari giymeyi, sabretmeyi, yokluğa sıkın-

tılara katlanmayı daha sabî yaşlarında öğrenmiş. Çocukluğunun İkinci 

Dünya Savaşı’nın korkunç yıllarına denk gelmesi, yokluk içinde büyümesi-

nin ana sebebi olmuş. Kendi yazdığına göre; “<Dokuz on yaşlarında hayat 

mücadelesine başladım. Aile bütçesine katkıda bulunmak için sabahtan akşama ka-

dar, Sivas’ın sokaklarında nane şekeri, balık şekeri sattım. Evlere omuzlukla su ta-

şıdım. Okul tatillerinde 50 kuruş yevmiye karşılığında ırgatlık, amelelik yaptım.”4 

 

Tahsili 

1941 yılında Çifte Minarelerin arkasındaki İsmet Paşa ilk mektebinde 

ilk tahsiline başlayan yazar, kıraat kitabından okumayı öğrendiği gün; 

“<Ufkum aydınlandı, o günden sonra kitap okuma tiryakisi oldum. Kazandığım 

50 kuruşun 30 kuruşunu anama veriyor, geriye kalan parayla da ucuz fiyatla 

ikinci el kitap alıyordum. Bilhassa yaz günleri, birkaç kitabı koltuğumun altına 

alır; bir parça kuru ekmekle bacalara çıkar, yemyeşil otların içinde kaybolmuş loğ 

taşına sırtımı dayar okur, okur, okurdum...”5 

Bu yıllarda çocuk oyunları oynamak yerine dedesi, babası ve ninesi 

yaşlarındaki bilge büyüklerinin konuşmalarını, sohbetlerini dinlemeyi 

tercih etmiş, Hazreti Ali’nin cenk kitaplarını alıp, heceleye heceleye oku-

maktan sonsuz mutluluk duymuş. On iki on üç yaşlarında dedesi ve ba-

                                                           
2 Kadir Üredi, Bir Şehrin Beş Hali, 3. Basım, Ötüken, İstanbul 2017, s. 14-15;  
3 Kadir Üredi, Şehrin Ahşap Zamanı, 2. Basım, Ötüken, İstanbul 2016, s. 53-54.  
4 Osman Çelik, Sivas’ın Bilge Çınarı; Kadir Üredi, Sivas Postası Kültür Yayınları, Sivas 2011, s. 

40-41.  
5 Osman Çelik, Sivas’ın Bilge..., s. 41-42. 
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basının mesleği olan “dülgerlik” sanatını öğrenmek için okul tatillerinde, 

babasının yanında çalışmaya başlamış, yavaş yavaş hızarla odun kesmeyi, 

şakul tutmayı; ayak keseri ile kollukları, hezanları yontmayı öğrenmiş.6  

İlk mektepten sonra sanat okuluna kayıt olduğunda ağaç işlerindeki 

tecrübesinden dolayı marangozluk bölümünü seçen Kadir Üredi, burada 

tekniği, teknik resmi öğrenmiş, okulda Türkçe ve meslek derslerinin hari-

cinde diğer derslerde pek de başarılı olamamış. O yıllarda babasının baş 

kalfası olmuş, çalışıp para kazanmak, aile bütçesine katkıda bulunmak 

kendisini gururlandırdığı ve aile içerisindeki itibarını daha çok artırdığı 

için, sanat okulunu bitirmeden ayrılmış.7 

 

Çalışma Hayatı 

Kadir Üredi, sanat okulundan ayrıldıktan sonra birkaç yıl dülgerlik 

mesleğini icra etmiş, 1953 senesinde ise demiryolları teşkilatının yol atöl-

yesinde çalışmaya başlamış. Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış’ta askerlik 

görevini yerine getirdikten sonra Sivas’a döndüğünde “Cer Atölyesi”nin 

“Modelhane” şubesinde işe başlamış. Burada 33 yıl çalışmış ve 1987 yılında 

emekli olmuş. Bu süre içerisinde; lokomotiflerin, vagonların, makinelerin 

eskiyen ve kırılan parçalarının yeniden dökülüp yapılması için yüzlerce 

model yapan Kadir Üredi’nin en fazla gurur duyduğu modeller ise; 

“<1961 senesinde Türkiye’de yapılan ilk otomobil olan “Devrim”in motoru ve 

buna ait parçaların modelleriydi. Ayrıca bugün pek çok okul ve resmî kuruluşla-

rın bahçelerinde bulunan Atatürk büstlerinin iç boşluklarını oluşturan milimet-

rik ölçülerdeki maça sandıklarını yapıp yüzlerce büst dökümünün gerçekleşme-

sinde emeğimin geçmiş olması beni onurlandırdı.”8  

Kadir Üredi, fabrikada işçiliği, monoton bir hayat olarak nitelendirmiş-

tir. Ona göre işçinin, günde sekiz, durumuna göre günde on üç on dört saat 

çalıştıktan sonra yorgun düşen bedenini dinlendirmekten başka herhangi 

bir şeyle uğraşmaya vakti olmaz. Ancak yine de o bu yorgun olduğu yıllar 

boyunca bazı dergilerin, yayınevlerinin abonesi olmuş, zaman buldukça 

Panait Istrati’nin, Maksim Gorki’nin, Ernest Hemingway’in, Lev Tols-

toy’un, John Steinbeck’in, Balzac’ın, Dostoyevski’nin Pearl Buck’in, Orhan 

Kemal’in, Kemal Tahir’in, Yakub Kadri Karaosmanoğlu’nun, Cengiz Dağ-

cı’nın ve daha nice yazarın kitaplarının hemen hemen tamamını okumuş.9 

                                                           
6 Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 16-18.  
7 Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 18.  
8 Kadir Üredi, “Türkiye’nin İlk Yerli Otomobili Devrim’in Motoru Sivas’ta Yapılmıştı”, Hayat 

Ağacı, S. 5, Sivas 2006, s. 66-70; Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 18-19.  
9 Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 20. 
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Şahsiyeti 

Kadir Üredi, olağanüstü birisi değil. Ahaliden biri. İşçi emeklisi. En 

aşikâr özelliği şehrine, memleketine olan dikkati ve halis, sadakat dolu 

sevgisi. Zaten bu sevgisi olmasaydı doğal olarak Sivas’ın binalarına, cad-

de ve sokaklarına, insanlarına dikkat etme hususiyeti de olmayacaktı. An-

cak bu dikkatinin sonucunda dertlenmiş birisi. Derdi ise; ne kültürü, ne 

sanatı, ne ananesi, ne geleneği kalmış Sivas. Bu gidişi durdurmaya gücü 

yetmediği için, susmak işkencesine mahkûm olduğu için içlenmiş biri o.  

Kadir Üredi nasıl birisiydi? Bu sorunun cevabı, yine kendi kalemi ile 

yazdıklarından anlaşılabilir: “Suskundum; konuşmayı sevmeyen içine kapanık 

suskun bir çocuktum. Büyüklerimin sohbetlerini merakla, ilgiyle dinlerken mutlu 

olurdum. Eğlence ortamlarından kalabalıklardan sürekli kaçtım, çünkü o ortam-

lar beni sıkıyordu. Kendime; tek başıma yaşadığım sessiz ve asude bir hayat tarzı 

kurmuştum. Çocukluğumdan 79 yaşıma gelinceye kadar, şehrimizin her mahalle-

sini her semtini daracık çamurlu sokaklarını bıkmadan usanmadan, tekrar tekrar 

adım adım gezdim. Memleketimi en ince ayrıntılarına kadar inceledim, bilemedik-

lerimi, merak ettiklerimi bilenlerden danışarak öğrendim. Öğrendikçe de Si-

vas’ımın divanesi oldum.”10  

Ahmet Turan Alkan’a göre; “Cer atölyesinin emekli tiplerinden bir ham-

lede tefrik ediveren derûnî güzellikleri hâmil biridir Kadir Üredi: Sanatkâr mizaç-

lıdır, son derece kibar, alçakgönüllü ve mütevazı. Bir süre sonra “Bu insan, ömrü 

boyunca bir başkasına yüksek sesle bağırmış, kalp kırmış, celâllenmiş, bir anlığına 

olsun şahsiyetinin ana çizgilerinden sıyrılarak sonradan mahcub olacağı şeyler 

yapmış biri olamaz, mümkün değil.”11  

Onun kişiliğini ortaya koyan başka bir olay da evlilik ile alakalı satır-

larında zuhur etmektedir; “Yaşamın haksızlıklarına, yoksulluğuna tek başıma 

direnirken evlenip de hayat arkadaşımı, can yoldaşımı sıkıntılarla geçen yaşantı-

ma ortak etmeye hakkım olmadığını düşünerek uzun süre evlenmedim. Bu ısrar-

lara 33 yaşına kadar direnebildim.”12  

Müthiş hafızası, dikkati, ayrıntıları görme ve anlatmadaki kabiliyeti-

nin yanı sıra yaşamı boyunca hiç kimseyi kırmamış, iyi bir baba, iyi bir eş 

olan Kadir Üredi13; varlığı, davranışları, şahsiyeti ve emeğiyle bir şehri 

ziynetlendiren adamlardan birisidir. 

                                                           
10 Osman Çelik, Sivas’ın Bilge..., s. 42-43. 
11 Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 10. 
12 Osman Çelik, Sivas’ın Bilge..., s. 47. 
13 Benim Hikâyem-14. Bölüm, https://www.youtube.com/watch?v=S9-LqZKmdAU, (erişim ta-

rihi: 24.02.2019) 
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Sivas’ı Arayan Adam 

Bilhassa sonbahar mevsimlerinde sıdkınan sevdiği Sivas’ın dar ve 

eski sokaklarını arşınlayarak huzur bulan, ruhunu dinlendiren Kadir 

Üredi: “Yine bir sonbahar günü, Sivas’ın geçmişini fısıldayan, ayakta durabil-

mek için birbirine yaslanmış yaşlı evlerin kırık camlarını, çökmüş duvarlarını, ot-

ların kapladığı kapı önlerini içim burkularak izliyordum. Bir zamanlar sürdüğü 

devranın şahidi olmuş konakların yeşili yer yer kaybolmuş hacı kapılarını -

eskiden hacca gidenlerin kapıları yeşile boyanırdı- toprağa gömülmüş kurnası ile 

suyu akmayan pınarın yasını çeker gibi boynu bükük dinlenme taşının hüznünü 

içimde duyarak yavaş yavaş yürürken, “Kimi arıyon gardaş?” diyen bir ses 

duydum. Kapı önünde, bacadan düşmüş loğun üzerine oturmuş yaşlı bir kadın 

soran gözlerle bana bakıyordu. “Sivas’ı arıyom bacı, Sivas’ı” dedim. Yüzüme 

mahzun mahzun baktı. Nemlenen gözlerini yazmasının ucuyla silerek, “Sen de 

mi gardaş, sen de mi benim gibi Sivas’ı Sivas’ta kaybedip Sivas’ın hasre-

tini çekiyorsun?” karşılığını verdi. İçimdeki yalnızlığın verdiği hüzünle, hazan 

yapraklarının sürüklendiği ıslak sokaklarda esen rüzgârın inlettiği servilerin se-

sini dinleye dinleye uzaklaşırken göz pınarlarımdan yaşlar süzülüyordu<”14 

 

Eserleri 

Her ne kadar, Kadir Üredi’nin eserlerini okumamıza ve bununla bir-

likte Sivas şehrinin neredeyse Cumhuriyetten sonraki sergüzeştini de öğ-

renmemize tanımamıza, vesile olan vaka, 1991 yılında Müjgân Üçer’in 

“Tandır kültürü” ile alakalı bir yazısı olsa da15, Kadir Üredi; bunun çok ön-

cesinde daha sanat okulu yıllarında okulun duvar gazetesine yazılar 

yazmış, gazetenin hazırlanmasına da yardımcı olmuş. Bu çabası hocaları-

nın ona “Başmuharrir” unvanı vermesine yol açmış. Kadir Üredi’nin İs-

tanbul’da neşredilen “Türk Ruhu”, “Hanım Eli”, “Radyo Postası” dergile-

rinde, yerel gazetelerin sanat sayfalarında deneme yazıları ve şiirleri de 

yayımlanmış.16 

Ancak doğrudan Kadir Üredi’yi, dolaylı olarak ise okuyucularını 

menfî bir surette etkilemiş olan, bu Sivaslı beyefendinin her “Attar” 

dükkânının önünden geçerken muhtemelen içinin sızladığı bir hadise de 

gençliğinde husule gelmiş ve bunu kendi kalemiyle dile getirmiştir: “As-

kerden önce birikimlerim olan valizler dolusu kitaplarımı, dergilerimi, deneme tü-

                                                           
14 Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 21. 
15 Benim Hikâyem-14. Bölüm, (erişim tarihi: 24.02.2019) 
16 Osman Çelik, Sivas’ın Bilge..., s. 47. 
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ründeki yazılarımı; İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Edebiyat öğretmeni “Türk Şiir-

lerinin Vezni” kitabının yazarı Ahmet Aymutlu ve Milliyet gazetesi köşe yazar-

larından Refii Cevat Ulunay’la yaptığım yazışmaları, mektupları ben askerde 

iken rahmetli babam; biber, limon tuzu, ıhlamur, tarçın, karanfil karşılığında at-

tarlarla takas etmiş.”17  

Müjgân Üçer’in teşvikiyle, daha doğrusu “sağrısına bir kamçı vurma-

sıyla”18 yazmaya başlayan Kadir Üredi’nin ilk yazısı “Ulu Camii’de Sabah” 

1993 tarihinde Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün XI. Vakıf Haftası için 

armağan olan “Revak” dergisinde yayımlanmış. Bu yazıda, çocukluğunda 

rahmetli dedesinden dinlediği, dedesi Süleyman Usta’nın bir sabah na-

mazında Ulu Câmii’de başından geçen olayı anlatmış.19 

Revak dergisi ile birlikte Sivas’ta neşredilen “Hayat Ağacı”, “Sultanşe-

hir” ve “Sivas Kültür” dergilerinde de hep Sivas’a dair yazmıştır. Ömrünü 

geçirdiği Sivas, yazılarının hem sahnesi hem de konusu olmuştur. 

Yazılarının bir araya getirilmesi ile oluşan ilk kitabı 2006 yılında “Bir 

Şehrin Beş Hali” adı ile yayımlanan ve o zaman 73 yaşında olan Kadir 

Üredi’nin bu eseri, aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şehir 

kitabı ödülüne layık görülmüş. Sivas’ın medeni hâller faslını, şehrin hafı-

zasındaki adamları, evren olarak nitelendirdiği evlerdeki Sivaslıların 

gündelik yaşamlarını ve Sivas’tan hatıraları bu kitap ile Sivaslılara miras 

bırakmıştır. 

Babasından miras kalan ve gençliğinde bir dönem de meslek olarak 

benimsediği dülgerliğin de etkisiyle 2009 yayımlanan ikinci kitabı ahşaba 

dairdir. “Şehrin Ahşap Zamanı” da Sivas’a mütealliktir. Bu kitabı ile yazar, 

Sivas konaklarının yapılış tarzını, malzeme taşıyan elleri, evlerin içini ve 

dışını bir gelin gibi süsleyip sanatını konuşturan mütevazı ustaların iba-

det huşûu ile çalıştıkları zamanı yeniden yaşamak, geçmişin sesini dinle-

mek için mazi kapısından geçip o günlere son bir yolculuk yapmış. Bu ki-

tabın başka bir özelliği de bir nevi rehber niteliğinde olması. Yeniden bir 

Sivas konağı yapılmak istenirse Kadir Üredi’nin “Şehrin Ahşap Zamanı” ki-

tabında yazdıkları muhtemelen yeterli katkıyı sağlayacaktır. 

“Sivas’ımı Sıtkınan Sevdim” Kadir Üredi’nin Sivas’ı mevzu ettiği son 

kitabı. 2016 yılında yayımlandı. Bir ömür geçirdiği Sivas’ı, Sivaslının 

gezme hâllerini, esnaflarını, betondan sonra Sivas’ın kaybettiği değerlerini 

                                                           
17 Kadir Üredi, Bir Şehrin<, s. 20. 
18 Benim Hikâyem-14. Bölüm, (erişim tarihi: 24.02.2019) 
19 Kadir Üredi, “Ulu Camii’de Sabah”, Revak, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas 1993, s. 

53-55. 
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bu kitap ile aktarmış. Benim de çocukluğumda “herkes kara, bunlar neden 

sarı saçlı” dediğim Bulgaristan göçmenlerinin Sivas’a yerleşmelerini akta-

ran bir yazı da kitapta mevcut. Bu eserde yazdıklarından anlaşılan; Si-

vas’a sıdkı bütün Kadir Üredi, sıdk ile memleketine yürekten bağlanmış, 

memleketinin üstündeki güzellikleri sevmekten daha çok, “toprağının altı-

na gireceği için Sivas’ını sıdkınan sevmiş.”20 

 

Vefatı 

Hayatının son dört senesinde yalnızca gözleriyle konuşan, suskunlu-

ğunu ancak göz göze gelebildiği dostlarıyla bozabilen21 Sivas’ın hafızası 

Kadir Üredi, 6 Mayıs 2018’de 85 yaşında sırlandı. Aynı gün, Revak dergi-

sinde ilk yazısına konu da olan Sivas Ulu Camii’nde kılınan cenaze nama-

zı sonrasında “daha çok güz mevsiminin gün batışı akşamlarında Sivas’ın ha-

zan bahçelerini seyrettiği Yukarı Tekke”de mezara konuldu.  

Acısıyla tatlısıyla uzunuyla kısasıyla herkesin bir hayat hikâyesi var. 

Burada öne çıkan geride bırakılanlardır. Sivas’ın şehir ve kültür hayatına 

kaleme aldığı eşsiz hatıraları ile katkıda bulunan Kadir Üredi, ortaya çı-

karmış olduğu eserlerle, her kuşaktan Sivaslılar ile birlikte Sivas’ın gele-

cek kuşaklarına da büyük bir miras bırakmıştır. Son söz ona ait: “Konuşa-

cak, sohbet edecek, danışacak, bilgi alacak maalesef kimse kalmadı gibi görüyo-

rum. Bilge büyüklerimiz öbür dünyaya gittiler. Ben de naçizane kendi imkânla-

rımla geçmişte büyüklerimden dinlediğim, dizlerinin diplerine oturup dinledikle-

rimi naçizane kaleme alıp kitaplara dergilere yazıyorum ve sizlere bırakıyorum. 

Ben bu yaştan sonra şöhreti şanı parayı pulu ne yapayım. Ben sizlere bir şeyler 

bırakabildiysem ne mutlu bana diyorum.”22 

 

SONUÇ 

Yaşadıklarını, gördüklerini kaleme almayı henüz mazileri olmayan 

gençler değil, yaşı kemale erenler, dolu dolu hatıralara sahip olanlar ya-

pabilir. Sivas için işe yarar hatıralara sahip olan, hayatının yaşını almış 

dönemlerinde de bunları yazan Kadir Üredi bir Sivas âşığı, Sivas’a seve-

rek hizmet vermiş bir hemşehrî. Sivas’ın ve Sivaslının ekonomik ve sosyal 

hayatının önemli bir simgesi olan “Atölye” emeklisi. Sivaslılık kimliğinin 

                                                           
20 Yukarıda bahsi geçen üç kitabı da yayına hazırlayan, farklı çalışmalar ile de Sivas kültür 

hayatına katkı sağlamış olan Sayın Tekin Şener ve Sayın Mehmet Ali Erdoğan’a, bir Sivaslı 

olarak teşekkür ederim.  
21 Tekin Şener, “Kadir Üredi’yi Rahmetle Anıyoruz”, Hayat Ağacı, S. 35, Sivas 2018, s. 8. 
22 Benim Hikâyem-14. Bölüm, (erişim tarihi: 24.02.2019) 
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belki de son temsilcilerinden birisi. Sivas’ın tahavvülüne tanık olan Kadir 

Üredi’nin, en bariz özelliği ise şehrine olan sevgisinin hâsıl ettiği ilgi ve 

dikkati. Çocukluğundan itibaren başlayan bu vasıfları sayesinde oluşan 

birikimini Sivaslılara sade cümlelerle ulaştırmış bir halk adamı. Zevkle, 

kolayca ve çabuk okunan yazılarının arkasında anlatmaya çalıştığı; beton 

çağına girdikten sonra altüst olan, kadîm bir şehir gibi değil de maalesef 

daha “çok genç” bir şehir gibi görünen Sivas için son bir uyarı: “En azın-

dan eldekiler gitmesin mânâsında.”  

Kadir Üredi’nin, kaleme aldığı yazılarında göstermek, aktarmak is-

tediği başka bir derdi de Sivas ahalisinde zuhur eden tarihî kopukluk, ne-

siller arası yozlaşma ve yabancılaşmadır. Buna yazdıklarıyla dikkat çek-

meye çalışmıştır.  

Çok okunayım, yazılarımı beğensinler, ünlü biri olayım, adım sanım 

duyulsun, diye değil, geçmişi yeniden yaşayan birinin huzuru ile yazan 

bu müteveffâ “Bilge Çınar”ın umarız ki, bu yazdıkları gelecek nesillere, 

şehirlerini sevenlere kendisinin de temenni ettiği gibi faydası olur. 

 

KAYNAKLAR 

Çelik, Osman. Sivas’ın Bilge Çınarı; Kadir Üredi, Sivas Postası Kültür Yayınları, Si-

vas 2011. 

Şener, Tekin. “Kadir Üredi’yi Rahmetle Anıyoruz”, Hayat Ağacı, S. 35, Sivas 2018, 

s. 4-8. 

Üredi, Kadir. Sivas’ımı Sıtkınan Sevdim, Kitabevi, İstanbul 2016. 

______, Kadir. Şehrin Ahşap Zamanı, 2. Basım, Ötüken, İstanbul 2016.  

______, Kadir. Bir Şehrin Beş Hali, 3. Basım, Ötüken, İstanbul 2017. 

______, Kadir. “Ulu Camii’de Sabah”, Revak, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Si-

vas 1993, s. 53-55. 

______, Kadir. “Türkiye’nin İlk Yerli Otomobili Devrim’in Motoru Sivas’ta Yapıl-

mıştı”, Hayat Ağacı, S. 5, Sivas 2006, s. 66-70. 

Benim Hikâyem-14. Bölüm, https://www.youtube.com/watch?v=S9-LqZKmdAU, 

(erişim tarihi: 24.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

SİVASLI GEZÜRYAN EFENDİ’NİN DERLEDİĞİ 

ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE İKİ ŞİİR MECMÛASI 
M. Sabri Koz 

 

ÖZET 

Ermeni harfli Türkçe, örneklerini 14.-20. yüzyılda (Kıpçakça, Anadolu ve 

Azerbaycan Türkçesi) itibaren izleme olanağı bulduğumuz bir yazı sistemi. Türk 

yönetimi altında ya da Türklerle iç içe yaşayan ve Türkçeyi benimseyen Ermeni-

lerce geliştirilmiştir. Bu sistemle edebiyat, tarih, siyaset, hukuk ve din metinleri 

yazılmış ve basılmış, pek çok süreli yayın yayımlanmıştır. 

Bu çalışmada ağırlıklı olarak Anadolu Türkçesiyle şiirler söyleyen aşuğlar-

dan (Ermeni aşuğlarından) ve onların eserlerinden söz edeceğimize asıl konu olan 

Ermeni harfli Türkçe mecmûalara geçmek doğru olacak. 

Osmanlıca yazma cönk ve mecmualar ne ise Ermeni harfli Türkçe cönk ve 

mecmûalar da genel anlamda odur. Aynı büyük toplumun benzer edebiyat alış-

kanlık ve beğenileriyle yetişmiş, Türkçe edebiyatın farklı bir tespit, aktarma ve 

sergileme yeri olsalar da Ermeni harfli Türkçe cönk ve mecmûalar üzerinde çok 

fazla durulmamıştır. 

Bu çalışmada, hazırlayanı Sivaslı olan ve 19. yüzyıl sonlarında yazılmış ol-

dukları bilinen Gezüryan Efendi’ye ait iki mecmua biçim ve içerik özellikleri ba-

kımından kısaca tanıtılacak, şairlerin adlarıyla eserlerinin sayısı bakımından bir 

de liste verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sivaslı Tateos Gezüryan Efendi, Ermeni harfli Türkçe, Er-

meni harfli Türkçe yazmalar, aşuğlar…  

 

GİRİŞ 

Türkçe şiirler söyleyen Ermeni aşuğlar hakkında Türkiye ve Azerbay-

can Türkçesi ve Ermenice birçok çalışma yapılmıştır. Burada ayrıntılı bir 

döküm vermek yerine önemli olanların künyelerini vermekle yetineceğim. 

1. M. Fuad Köprülü, ‚Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Üzerin-

deki Tesirleri‛, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 

1966, s. 269-269 (ilk yayımlanışı: 1922)1. 

                                                           
1 Köprülü’nün bu yazısı ilk yayımlanışından itibaren Türk ve Ermeni araştırmacıları etkile-

miş ve meşgul etmiştir. Ermenice’ye çevrilmiş, eleştirilmiş, ardından gidilmiş, pek çok ça-
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2. Fikret Türkmen, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, 

Akademi Kitabevi Yay., İzmir, 1992, 88 s. (Değişik zamanlarda yayımlan-

mış makalelerin bir araya getirilmiş hali) 

3. Kevork Pamukciyan,  

a. Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar II. Ermeni Harfli Türkçe Me-

tinler, Haz.: Osman Köker, Aras Yayınları, İstanbul, 2002.  

b. Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar IV. Biyografileriyle Ermeniler, 

Haz.: Osman Köker, Aras Yayınları, İstanbul, 2003, XIV, 449 

4. Turgut Kut, ‚Bellibaşlı Kaynaklarda Ermeni Aşuğları (Âşıkları)‛, 

Tarih ve Toplum, S. 230, Şubat 2003. s. 18 (82)-19 (83).  

5. Mehmet Bayrak 

a. Alevî-Bektaşî Edebiyatında Ermeni Âşıkları (Aşuğlar), Özge Yayınları, 

Ankara, 2005, 734 s. 

b. Manzum Halk Tarihçisi Ermeni Aşuğlar. Aşuğ Destanlarına Yansıyan 

Şiirsel ve Görsel Tarih, Özge Yayınları, Ankara, 2016, 568 s. 

6. Bayram Durbilmez, ‚Kayserili Aşuğlarda Âşık Tarzı Ku  ltu r Gele-

nekleri‛, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Sempozyum Bildirileri, C. I, Erci-

yes Üniversitesi Yay., Kayseri, 2007, s. 435-457. 

 

Türkçe Söyleyen Ermeni Âşıklarına/Aşuğlarına Genel Bir Bakış 

Osmanlı İmparatorluğunun Türklerle Türkçeyle en fazla iç içe yaşa-

mış toplumlarının başında Ermeniler gelir. Ermenilerin günlük hayatta 

Türkçeyi yoğun bir biçimde kullanmış olmaları, bu toplumdan yetişen 

kimi insanların Türkçe edebiyat eserleri yarattıkları da biliniyor. Anado-

lu’da, Kafkasya’da, İran’da ve Balkanlar’da kimi Ermeni kökenli halk şair-

lerinin yaşadıkları bölgenin lehçesiyle Türkçe şiirler söylediği hatıralarla, 

araştırmacı tespitleriyle ortaya konulmuştur. Ermeni halk şairlerine Arap-

çadan Türkçeye geçmiş ve bambaşka bir anlam kazanmış olan ‚âşık‛ ke-

limesinin değişmiş biçimi olan ‚aşuğ‛ denildiğini biliyoruz. 

Türkçe söyleyen Ermeni aşuğları Türk âşık edebiyatının konu, söyle-

yiş, mazmun ve tür bakımından izleyicileri, mensupları olmuşlar, hatta 

hem Müslümanlık hem de Hıristiyanlıkla ilgili bazı dinî motifleri de kul-

lanmaktan geri durmamışlardır. Bunlardan bazılarını, söyledikleri şiirlere 

bakarak âşıklardan ve özellikle Bektaşîlik yoluna girmiş âşıklardan ayır-

mak mümkün olmamakta, daha başka bilgi ve tespitlerin gerekliliği orta-

                                                                                                                                    
lışmada kaynak gösterilmiştir. Yazıldığı dönemin izlerini taşır. Yazı ile ilgili bibliyografik 

değinmeler Kut: 2003’tedir. 
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ya çıkmaktadır. Hatta bazı aşuğlar, Bektaşî söyleyişini, bu yola mensup 

âşık ve şairlerin sıkça kullandığı sözleri, dinî alıntıları, hayat tarzlarını öy-

le büyük bir bağlılıkla yansıtmışlardır ki bunların köken ve kimlikleri hu-

susunda yanılmamak mümkün olmadığı gibi onları (ne niyetle olursa ol-

sun) farklı yorumlar getirerek kolaylıkla ayrı bir kimlikle sunmak da 

mümkündür. Bu hususta Mehmet Bayrak’ın iki önemli ve hacimli eseri 

(Bayrak, 2005 ve Bayrak, 2016) ‚hazin‛ örneklerle, karıştırmalarla, mal 

etmelerle doludur, dahası dikkatle kullanılmalıdır.2 

Osmanlı (Türkiye) Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ile şiirler söylemiş 

aşuğların sayısı 500’den fazladır. Burada maksat, eldeki iki yazmanın de-

ğerlendirilmesi olduğundan, konu dışına çıkılmayacak, Âşık Edebiyatı-

mızın ayrılmaz bir parçası olan ‚aşuğlar‛ hakkında bu çerçevede bilgi ve-

rilecektir.  

Ermeni harfli Türkçe kitap ve süreli yayınların çok yararlı ve üç dilde 

(Ermenice, Türkçe ve Fransızca) büyük bir bibliyografyası yayımlanmış-

tır: Hasmik A. Stepanyan (Stepanyan: 2005), Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar 

ve Süreli Yayınlar Bibliyografyası (1727-1968), Turkuaz Yay., İstanbul, 2005. 

Bu kaynak kitabın incelenmesi büyük bir halk kültürü ve âşık/aşuğ ede-

biyatı külliyatı ile karşı karşıya olduğumuz sonucuna götürecektir bizi. 

Bu bibliyografya «halk kitabı» adını verdiğimiz eserler bakımından da 

son derece zengindi. 

 

Tateos Gezüryan ve Bendeki İki Mecmûası 

Tateos Gezüryan ve yazmaları hakkında ilk değinme üstadım Ke-

vork Pamukciyan'a aittir. O, Belleten'de (Türk Tarih Kurumu) yayımlanan 

ve Ermeni Harfli Türkçe Metinler (Pamukciyan: 2002) adlı kitabına başlığı 

değiştirilerek alınan bir makalesinde şunları yazar: 

"..... Yazımızın üçüncü kısmında, halk şairi Gülzârî'nin, Sultan Mah-

mud'un vefatı münasebetiyle kaleme aldığı meçhul bir destanı tanıtaca-

ğız.3 Kaynağımız, geçen yüzyılın ortalarından kalma, Sivaslı ozan, müter-

cim ve muallim, âmâ Tateos Gezüryan'a (1838-1910) ait elyazma bir cönk-

                                                           
2 Bayram Durbilmez’in yukarıda künyesini verdiğim bildirisini de önemsiyorum. Büyük öl-

çüde Bayrak: 2005’e ve onun kaynaklarına dayandığı için, âşık edebiyatı konularını çok iyi 

bilmesine rağmen, dikkatle kullanılmalıdır. 
3 Buradaki "meçhul bir destan" ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Gülzârî'nin Sultan II. Mahmud'un 

vefatı üzerine söylediği destan, Türkçe yazmalarda ve yayınlarda sık sık karşımıza çıkmak-

tadır. 
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tür.4 İşbu yazma, biri mezkûr şairin kalemine ait olmak üzere, diğer üç 

cönkle birlikte, , torunu Bayan Araksi Herliyan'ın ve kızı, müteveffa piya-

nist, şair ve ressam Arpine Herliyan'ın nezdinde bulunmakta idi. Halen 

aslı aziz dostumuz, değerli nümizmat Sayın Garo Kürkman'a aittir. Bir fo-

tokopisi ise şahsi arşivimizde bulunmaktadır. 

Cönkün tamamı 390 sayfadır5 ve yüzlerce Türk ve Ermeni ozanın şi-

irlerini ihtiva etmektedir. Yazı kaligrafik değildir ve bazı kelimeler güç-

lükle okunmaktadır. Destan 27 dörtlükten ibarettir. Metni, 386-388. sayfa-

ları kapsamaktadır." (Pamukciyan: 1990, s. 1053-1071 ve Pamukciyan: 

2002, s. 174-190) 

Aşağıda kısa künyelerini verdiğim iki mecmûayı (G1 ve G2) Garo 

Kürkman’dan 2000’li yılların başında satın alarak kütüphaneme dahil et-

tim. Yazmalar, kütüphanemedeki diğer Ermeni harfli Türkçe büyüklü kü-

çüklü üç yazma ile birlikte Latin harflerine aktarılmış bulunmaktadır: 

Gezüryan Mecmûası 1 (G1) (Ermeni Harfli Türkçe Mecmûa-i Eş‘âr: M. 

Sabri Koz Kütüphanesi, 19. yüzyıl sonları, 18x22x3 cm., 390 s.Yazma, yap-

rakları (varakları) , ‚ilk otuz sayfaya‛ kadar Ermeni alfabesindeki harflerle 

ve yaprak esasına6 göre belirlenmiş, ardından yine yaprak esasına göre sayı 

verilmiş ve yazma 188. yaprakta son bulmuş. Kendine özgü olsa, dünün ve 

bugünün kurallarına uymasa da Kevork Pamukciyan’ın verdiği önlü arkalı 

sayfa sayılarını ileride mutlaka yeniden verileceğini hesaba katarak değiş-

tirmedim. Yazmada boş bırakılmış sayfalara numara vermemiş Pamukci-

yan, oysa yazma tavsifi yapılırken boş yapraklara da numara vermek usul-

dendir. Yazma eski ve doğru sisteme göre 408, Pamukciyan’ın sistemine 

göre ise 390 sayfa. Bu hesaba göre 18 sayfa boş bırakılmış. 

  Gezüryan 1 (önden görünüş 

                                                           
4 Üstadımın hemen bütün yazılarında "cönk" ve "mecmûa" kelimeleri eş anlamlı olarak kul-

lanılmaktadır. O da Türkiye'deki birçok bilim insanı ve araştırmacı gibi bu konuda farklı bir 

düşünceye sahipti. Bu hususlarda "Cönk ve Mecmûa Yapraklarında Âşık Aramak" başlıklı 

çalışmamda örnekli ve açıklamalı birçok tespit ve değerlendirmeye yer verdim (Koz: 2012). 
5 Pamukciyan’ın ‚cönk‛ diye adlandırıp tanıttığı bu yazma, kısaca G1 diye andığım Gezür-

yan Mecmûası’dır. 
6 Yaprağın ön yüzüne harf ya da sayı yazıp arka yüzünü boş bırakma, bir sonraki yaprağa ise 

izleyen harf ya da sayıyı yazma. 
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Sırtı ve köşeleri deri kaplı kapaklara önce bez sonra da koyu yeşil bir 

kâğıt yapıştırılmış, ancak kâğıt yer yer yıprandığı için alttaki bezi görmek 

mümkün. Ön ve arka kapak içlerine evrak konulmak üzere özel cepler 

yapılmış. 

G1 yazmasının Pamukciyan’ın verdiği 238-251. sayfalarında (eski 

yaprak numaralarında 108ab-114ab) a yüzünde sağ, b yüzünde sol alt kö-

şede sonradan oluşmuş toplu yırtıklar var. Bu sayfalarda bulunan şiirler 

bu yüzden eksik kalıyor.  

Yazmanın yan kâğıdına yapıştırılmış boş sayfasında üstadım Kevork 

Pamukciyan’ın el yazıyla şu not var. Görüntüsünü ve sevgili Püzant Ak-

baş’ın çevirisini çevirisini buraya ‚aynen‛ alıyorum:  

 
‚Bu kitap evvelce Sivaslı âma Tateos Rahib Gezüryan’a ait olmuştur. 

(1838-1910) 

İstanbul, 17 Aralık 1986 K. PAMBUKCİYAN‛ 

Gezüryan Mecmûası 2 (G2) (Ermeni Harfli Türkçe Mecmûa-i Eş‘âr: M. 

Sabri Koz Kütüphanesi, 19. yüzyıl sonları, 17x24x2 cm., 156 s. 

 

Yazma, bir öncekiyle aynı kalemden çıkma< Arada, G1’de olduğu 

gibi farklı kalemler de var. Aynı metnin iki yazmada da az çok farklılık-

larla yer aldığını Latin harflerine aktarma çalışmaları sırasında dikkatimi 

çekti ve ortak metinlerin okunamayan ya da eksik yerlerin okunması, ta-

mamlanması bakımından yararlı olduğunu fark ettim. 

Eklemeler dışında kalan sayfalar ve birçok şiirin dörtlükleri daha ön-

ce Osmanlı rakamlarıyla numaralandırılmış. Bu duruma incelediğim Er-

meni harfli Türkçe yazmalarda sıkça rastladığımı söylemem gerekiyor. 
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Pamukciyan boş sayfaların pek çoğuna numara vermemiş, bu yüzden 

156’ya yaklaşık 20 daha eklememiz gerekiyor. 

Yazmanın tümü deri kaplı. Sırtta biraz fazla ve kapaklarda ise nispe-

ten az yıpranmalar mevcut. 

Bu yazmanın ilk yaprağında da Kevork Pamukciyan’ın bilgilendirici 

bir notu bulunuyor. Bunun da görüntüsünü ve Püzant Akbaş kalemiyle 

çevirisini aynen aktarıyorum: 

 

 
“Bu Ermeni harfli Türkçe kitap evvelce Sivaslı âma Tateos Rahib Gezüryan’a ait olmuş-

tur. (1838-1910) P.” *Kevor Pamukciyan'ın soy adının ilk harfi+ 

 

Bu mecmûalardan zaman zaman bazı çalışmalarımda bilgi vermek ve 

metin aktarmak suretiyle yararlandığım oldu. Özel bir ilgi gösterdiğim 19. 

Yüzyıldan 19 Aşuğ ve Âşık Tarzı Destanlar Antolojisi adlı yayımlanmamış 

dosyalarıma diğer yazma ve basma kaynaklarımdan olduğu gibi bu G1 ve 

G2’den de bolca metin aldım. Ayrıca bu yazmalardan Mizâhî destanlar 

(Koz: 2011a), Fütûhî ve Yaradılış Destanı (Koz: 2011b), cönk ve mecmûalar-

la ilgili meselelerin tartışılması (Koz: 2012), Ermeni harfli Türkçe mâniler 

(Koz: 2014), çeşitli alfabelerle yazıya geçirilmiş ya da basılmış Türkçe halk 

şiirlerinin neşri (Koz: 2017), Fuzûlî’nin Ermeni harfli Türkçe ile yazılmış ya 

da basılmış şiirleri (Koz: 2019) gibi konularda ana ya da ikincil kaynak ola-

rak nasıl yararlandığım bu çalışmalarda görülebilir.  

Pamukciyan yukarıda alıntı yaptığım makalesinde G1’i (Pamukci-

yan: 1990; Pamukciyan: 2002), Turgut Kut da bir yazısında (Kut: 2007)7 

G2’yi kaynak olarak kullanılmışlardır. 

                                                           
7 G2’de yazı ile değil yapıştırılmış kupür olarak (ilk yedi ve son dörtlük) bulunmaktadır. Kut’un 

Yemek ve Kültür’de bu nüshayı yayımlarken yazdığı kısa girişe açıklık getirmek üzere Gazian-

tep’te sunduğum (VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 2006) ancak bu güne kadar 
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Gezüryan Mecmûalarında Şiir Başlıklarındaki Adlandırmalar 

G1 ve G2’de şiirlerin adlandırmalarında, benzer Ermeni harfli Türkçe 

yazma ve basma mecmûalarda da rasladığımız bir uygulama dikkati çe-

kiyor. Bunlarda esas alınan adlandırma âşık edebiyatımızda bulunan aruz 

ve hece ile söylenmiş/yazılmış türlerdir/biçimlerdir. Dîvân, Kalenderî, 

Semâî, Selis; Koşma, Destan vb.  

Diyelim ki şiir bir Divan şairine ait, âşıkların kullandığı ‚dîvân‛ kalı-

bıyla yazılmış ya da ‚semâi‛, ‚kalenderi‛ gibi aruzlu âşık kalıplarıyla. G1 

ve G2’de aşağıda listesini verdiğim başlıklar halk şiirinin biçimsel açıdan 

incelenmesinde araştırmacılara katkıda bulunacak özellikler taşımaktadır. 

Bir metnin şu başlıklardan biriyle yazmaya kaydedilmiş olması her za-

man tam anlaşılabilecek veriler sunmasa da insanın bazı tahminlerde bu-

lunmasına imkân vermektedir: 

‚Dasitan Hitame Deyin Zincir‛: Baştan sona ‚zincirleme, zincirbent‛ 

yöntemiyle yazılmış destan. 

‚Divan Bahri Selis Ğara Hece‛: Dîvân ile ‚selis‛ bir arada kullanıl-

ması ve bunlara ek olarak ‚Kara hece‛nin de devreye sokulmuş olması 

hiçbir şey söylenemeyecek bir problem değilse de izaha muhtaçtır. 

‚Ğalenderi Çift Ğafiye‛: Âşıkların, özellikle kalem şuarasının çift ka-

fiyeli kalenderi söylememeleri/yazmamaları işten bile değil. 

‚Ğoşma Bahri Tavil Mühemmes‛: ‚Ğoşma‛ (Koşma), ‚Bahr-i Tavil‛ ve 

‚Mühemmes‛ (Muhammes‛ üçü bir araya nasıl geliyor, biraz düşündürücü. 

‚Ğoşma Tügmeni *Türkmeni (Türkmanî)+ ve ‚Ğoşma Üç Ğafiye‛: 

Koşma biçiminde Türkmanînin ve üç kafiyeli koşmanın anlaşılmayacak 

yanı yok. 

                                                                                                                                    
yayımlanmayan bildirideki bir dipnotumu buraya aktarıyorum. Bu bildiride bir küçük Ermeni 

harfli Türkçe yazmayı da tanıtmış ve destanın 21 dörtlüklük metnini de vermiştim:  

‚Hâkî’nin bu destanı ‚Ramazanda Yemeklerin Birbiriyle Muhârebe Destanı‛ adlı sekiz say-

falık taşbasması bir risalede ‚Destân-ı Yemek‛ başlığı ile ve bir dörtlük eskik olarak (s. 2-5) 

basılmıştır. Aynı risâlede Âşık Hüseyin’in ‚Ramazan. Destân-ı Yemek‛ başlıklı ve çok yay-

gın olan destanı da (s. 5-7) bulunmaktadır. Âşık Hüseyin’in bu destanı üzerine bir hayli yazı 

yazılmış, yazma ve basma kaynaklarda birçok örneği görülmüştür. Hâkî’nin destanını 

okurken taşbasması nüshaya da yer yer başvurduk ve kimi yerlerde nüsha farklarına işaret 

ettik. Bu destanın Ermeni harfli Türkçe baskısı da yapılmıştır. Kitaplığımda bulunan bir 

Ermeni harfli Türkçe yazma mecmuada bu baskının kupür olarak kesilmiş ve yapıştırılmış 

ilk yedi ve son dörtlükleri bulunmaktadır. ‚Dâsitân Sebzevât Cengin Üzerine‛ başlığını ta-

şıyan bu basma nüshanın tek yaprak ya da küçük bir risale biçiminde olduğunu sanıyorum. 

Çünkü mecmuayı düzenleyen diğer dörtlüklerin bulunduğu kupürleri de yapıştırmak (ya 

da yazmak) için boş sayfa bırakmıştır.‛  

Kut neşrinde ‚Yanya’ya‛nın ‚yanyana‛, ‚anca‛nın onca okunması gibi farklılıklar da bu-

lunmaktadır. 
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‚Santıranc Semayi Leb Deymez Kazel‛: Bu dört adın (Satranç, semâi, 

lebdeğmez, gazel) hangi şartlar altında bir araya geldiğini anlayıp anlata-

bilmeyi, açıklayabilmeyi çok isterdim. 

‚Tecnis Cığali‛ ve “Tecnis Dudak Deymez”: “Cığalı Tecnis” de “Dudak-

değmez Tecnis” de yabancı olmadığımız adlandırmalar. 

“Varsah Zincir Edekli‛: Varsak ağzı, zincirli ve yedekli, üç özellik bir 

arada toplanmış. 

 

Besde 

Dasitan *Dasitan Güzelleme Vezni Aher; Dasitan Hitame Deyin Zincir; Dasitan 

Vezni Aher, Desdan Kitabi; Desitan; Desitan Zincir; Destan] 

Divan [Divan Bahri Selis; Divan Bahri Selis Ğara Hece; Divan Bahri Tavil; Divan 

Ğazel / Kazel Bahri Selis; İlahi Divan Müseddes; Divan İlahi Mürebba; Divan 

Kara Hece; Divan Kazel; Divan Mühammes / Muhammez; Divan Rubai; Divan 

Tenzirsız; Divan Te(r)g Redif Çar Ğafiye Bahri Selis] 

Dubeyit (Dübeyit) *Dubeyit Semayi+ Noktasız Dubeyit 

Ğalenderi / Kalenderi *Ğalenderi Çift Ğafiye; Ğalenderi Muhammes; Ğalenderi 

Müstezat / Müstezat Ğalenderi; Ğalenderi Rubai Nakışkâr+ 

Ğazel / Kazel *Ğazel Divan Bahri Selis+  

Ğoşma / Koşma *Ğoşma Bahri Tavil Mühemmes; Ğoşma Çapraslame Çevirli Zincir 

Mühammes; Ğoşma Çift Ğafiyeli; Ğoşma Dubeyit; Ğoşma Güzeleme; Ğoşma 

Ğara Hece / Ğarahice; Ğoşma Hakiket; Ğoşma Kitabi; Ğoşma Kitabi Süvalla-

ma; Ğoşma Nakışkâr; Ğoşma Nakışkâr Se Ğafiye; Ğoşma Santıranc; Ğoşma 

Santıranc Zincir: Ğoşma Şaki Edegli Zincir; Ğoşma Şaki Zincir; Ğoşma Teg / 

Teng Ğafiye; Ğoşma Tügmeni *Türkmeni+; Ğoşma Üç Ğafiye 

Kalenderi / Ğalenderi [Kalenderi Muhemmes; Kalenderi Yedekli] 

Kazel / Ğazel [Kazel Divan] 

Koşma / Ğoşma *Koşma Edekli Zincir Müseddes+  

Mani 

Muaşer Ruhi Sıvasi  

Mühemmes *Mühammes Semayi; Müy(h)emmes Semayi+ 

Müseddes *Müseddes Ğalenderi; Müseddes Semai / Semayi 

Müstezat Ğalenderi 

Nakışkâr Koşma 

Nısıf Muaşer 

Rubai *Rubai Divan; Rubai Ğalenderi; Rubai Semayi+ 
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Semai / Semayi [Sebayi Semayi / Semayi Sebayi; Semai Mu*a+şşer/Muaşer; Semayi 

Cümbezleme; Semayi Dubeyit; Semayi Duğafiye; Semayi Ğazel /Kazel; Semayi 

Kara Hece; Semayi Kazel / Ğazel; Semayi Kazel Möhmel Çifd Ğafiye; Semayi 

Muhammes; Semayi Müseddes; Semayi Nazileli / Nazireli; Semayi Naziri Çif-

de Ğafie; Semayi Santıranc; Semayi Se Ğafiye / Semayi Se Kafiye; Semayi Se-

bayi / Sebayi Semayi; Minacat Santıranc Semayi Zincir; Santıranc Semayi Leb 

Deymez Kazel 

Şaki *Şaki Edekli Mühemmesas; Şaki Ğoşma+ 

Şarki 

Tahmis [Tahmis Muhemmez Semayi; Tahmis Mühemmes Bahri Selis] 

Tecnis *Tecnis Cığali; Tecnis Dudak Deymez; Tecnis Leb Deymez Kitabi; Kitabi Leb 

Deymez Tecnis; Tecnis Mürde+ 

Varsah Zincir Edekli 

Vezini Ğalenderi Ayyaği Mühemmes 

Vezni Aher Semayi Destan 

Zincir Semayi Santıranc Leb D 

 

Gezüryan Yazmaları (G1, G2) Şairler Dizini 

Gerek ünlü âşıklar, gerek ünlü aşuğlar gerekse ünlü ve fazla tanınma-

mış Dîvân şairleri bakımından çok değerli iki yazma ile karşı karşıyayız. 

Bunlarda bulunan 130 şairin tek tek mahlaslarını/adlarını, şiirlerinin hangi 

yazmada ve hangi sayfada bulunduğunu bir liste halinde veriyorum. Bu şi-

irlerin yazıldığı gibi okunması ve sayfalara aktarılması işlemi tamamlanmış 

bulunuyor. Zaman zaman faydalanıp paylaşıyorum. Asıl gayem daha önce 

adlarını verdiğim iki kitap dosyasını tamamlamaya çalışmak. 

Tek tek araştırılması ve bu yazmalara geçirilmiş olmalarının sebeple-

ri üzerinde durulması gereken bu şiirler, gerek kullanılan dil (Sivas ağzını 

kullanma alışkanlığı da buna dahildir) ve gerek Ermeni alfabesinin kulla-

nımıyla ilgili sorunlar yüzünden bir dizi onarıma da muhtaçtır. 

Bu bildiriyi okuyacak araştırmacılardan fikir ve kaynak bakımından 

yardımcı olmak isteyenler çıkarsa bundan büyük bir memnuniyet duya-

cağım. 

I. Agâhî: G1: 63, G2: 26 [89] 

II. Ahmed: G1: 1 [1] 

III. Ahu: G2: 1 [1] 

IV. Alî: G1: 1, G2: 1 [2]  

V. Aliksan: G2: 1 [1] ‚Dübeyit‛ (Er-

menice) 

VI. Andonoğlu: G1: 1 [1] 

VII. Antebli Yusuf/Yusuf: G1: 2 [2] 

VIII. Âşıkî: G1: 1 [1] 
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IX. Baharî: G1: 5, G2: 3 [8] 

X. Bahrî: G1: 1 [1] 

XI. Bâkî: G1: 3, G2: 1 [4] 

XII. Bakşî: G1: 1 [1] 

XIII. Bedirî: G1: 1 [1] 

XIV. Behcet: G1: 1 [1] 

XV. Cahdî: G1: 21 [21] 

XVI. Cesârî: G1: 1 [1] 

XVII. Cezzârî: G1: 1 [1] 

XVIII. Cihânî: G1: 1 [1] 

XIX. Cüdâî/Cüdâyî: G1: 7, G2: 3 [10] 

XX. Derdî: G1: 1, G2: 1 [2] 

XXI. Dildârî: G1: 1 [1] 

XXII. Emrâh/Emrâhî: G1: 5, G2: 7 [12] 

XXIII. Eskânî: G2: 1 [1] 

XXIV. Fazlî: G1: 1 [1] 

XXV. Fehmî: G1: 15, G2: 12 [27]  

XXVI. Ferâhî: G1: 1 [1] 

XXVII. Fıtnat: G1: 1, G2: 3 [4] 

XXVIII. Fikrî: G1: 1 [1] 

XXIX. Fuzûlî: G1: 6, G2: 3 [9] 

XXX. Fütûhî: G1: 79, G2: 71 [150] 

XXXI. Garîmî: G1: 1 [1] 

XXXII. Gevherî: G1: 13, G2: 1 [14] 

XXXIII. Gevheroğlu –> Güheroğlu  

XXXIV. Güheroğlu/Gevheroğlu: G1: 2 

[2] 

XXXV. Gülzârî: G1: 1 [1] 

XXXVI. Hakî: G2: 1 [1] Yapıştırılmış 

‚eksik‛ matbu kupür.  

XXXVII. Halîlî: G1: 3, G2: 1 [4] 

XXXVIII. Hasbî: G1: 1 [1] 

XXXIX. Hasretî: G1: 1 [1]  

XL. Hayâtî: G1: 1 [1] 

XLI. Hazıkî ?: G1: 1 [1] 

XLII. Hıfsî ?: G1: 1 [1] 

XLIII. Hırityar (Hıridar): G1: 1 [1] 

XLIV. Hicâbî: G1: 1 [1] 

XLV. Hurgudî ?: G1: 1 [1] 

XLVI. İhsârî: G1: 1 [1] 

XLVII. İrfânî: G1: 8, G2: 1 [9] 

XLVIII. İrşâdî: G1: 1 [1] 

XLIX. İzetî ?: G1: 5 [5] 

L. Jamagoç: G1: [1] Hz. Yahya üzerine 

LI. Kadrî ?: G1: 1 [1] 

LII. Kâmî ?: G1: 1, G2: 1 [2] 

LIII. Kerem/Keremî: G1: 2 [2] 

LIV. Kerîmî: G1: 1 [1] 

LV. Köroğlu: G1: 9, G2: 4 [13] 

LVI. Kûhî: G1: 1 [1] 

LVII. Kurbânî: G1: 1, G2: 1 [2] 

LVIII. Lutfî: G1: 1, G2: 1 [2] 

LIX. Lücceî: G1: 13 [13] 

LX. Mahsub: G1: 1 [1] 

LXI. Mazharî/Mazhar: G1: 1, G2: 1 [2] 

LXII. Mecnûnî: G1: 2 [2] 

LXIII. Merâkî: G1: 1 [1] 

LXIV. Mesrûrî: G1: 1 [1] 

LXV. Mevzûnî: G1: 17, G2: 3 [20] 

LXVI. Muzbaği ?: G1: 1 [1] 

LXVII. Müştak: G1: 1 [1] 

LXVIII. Nazîrî: G1: 30, G2: 4 [34] 

LXVIX. Nebâtî: G1: 1, G2: 1 [2] 

LXX. Nermî/Nermîyâ: G1: 45 [45] 

LXXI. Neş'et: G1: 2, G2: 2 [4] 

LXXII. Nidaî: G1: 1 [1] 

LXXIII. Nigâhî: G1: 1, G2: 1 [2] 

LXXIV. Nihâdî: G1: 24, G2: 6 [30] 

Râhib, sonradan patrik. 

LXXV. Niyâzî ?: G1: 1 [1] 

LXXVI. Nûrî: G1: 2, G2: 1 [3] 

LXXVII. Ömer: G1: 11, G2: 4 [15] G2, s. 

9 (kekeme) 

LXXVIII. Ömerî: G1: 2 [2] 

LXXIX. Pertev: G1: 1, G2: 1 [2] 

LXXX. Pürhûn: G1: 1 [1] 

LXXXI. Pürmâğî: G1: 1 [1] 

LXXXII. Râhib: G1: 1 [1] 

LXXXIII. Rahmî: G1: 1, G2: 1 [2]  

LXXXIV. Râsih: G1: 1, G2: 1 [2 

LXXXV. Ravzî: G1: 2 [2] 

LXXXVI. Refet: G1: 1, G2: 1 [2] 

LXXXVII. Reyzî: G1: 4 [4] 

LXXXVIII. Rıza: G1: 1 [1] 

LXXXIX. Rûhî-i Sivasî: G1: 4 [4] İki 

Rûhî'de karışma olabilir.  



 

 
Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu     327

XC. Ruhî *Bağdadî+: G1: 16, G2: 3 [19] 

XCI. Sabrî: G1: 1 [1] 

XCII. Sadaî/Sedâî: G1: 15, G2: 1 [16]  

XCIII. Sâfî: G1. 5, G2: 5 [10] 

XCIV. Said: G2: 1 [1]  

XCV. Savtî *Son dörtlükte Saftî+: G1: 

1, G2: 1 [2] 

XCVI. Sayiloğlu: G1: 2 [2] 

XCVI. Sebâyî: G1: 1 [1] 

XCVII. Seferzâde: G1: 2 [2] 

XCVIII. Segâhî: G1: 3 [3] 

XCIX. Selîsî: G2: 3 [3] 

C. Senâî: G1: 1 [1] 

CI. Serunî: G1: 1 [1] 

CII. Seyrân/Seyrânî: G1: 1, G2: 1 [2] 

CIII. Sıdkî: G1: 4, G2: 1 [5] 

CIV. Sirûnî: G1: 1 [1] 

CV. Şâkir: G1: 2 [2] 

CVI. Şavkî/Şafkî: G1: 1, G2: 1 (son 

dörtlükte Şafkî) [2] 

CVII. Şemmî *Şem‘î+: G1: 1, G2: 2 [3]  

CVIII. Şemsî: G1: 1 [2]  

CIX. Şerîfî: G1: 1 [1] 

CX. Şirinî: G1: 1 [1] 

CXI. Şirvanlı: G1: 1 [1] 

CXII. Şükrî: G1: 1 [1] 

CXIII. Tâlibî: G1: 2 [2] 

CXIV. Tanzîrî: G1: 2 [2] 

CXV. Tekmilî: G1: 1 [1] 

CXVI. Telli Hasan: G1: 1 [1] 

CXVII. Tıflî: G1: 1 [1] 

CXVIII. Tüccarî: G1: 2 [2] 

CXIX. Vâsıf: G1: 2, G2: 1 [3] 

CXX. Vehbî: G2: 1 [1] 

CXXI. Yahyâ: G1: 1 [1] 

CXXII. Yegâhî: G1: 1 [1] 

CXXIII. Yekdâî: G1: 1 [1] 

CXXIV. Yesârî: G2: 1 [1] 

CXXV. Zahirî: G1: 1 [1] 

CXXVI. Zârî: G1: 1 [1] 

CXXVII. Zayifî/Zaifî: G1: 5, G2: 1 [6] 

CXXVIII. Zehnî *Zihnî+: G1: 4, G2: 2 

[6] 

CXXIX. Zînetî: G1: 1 [1] 

CXXX. Zülâloğlu: G2:  

 

Gezüryan Yazmalarındaki (G1, G2) Destanlar 

Gezüryan Yazmaları âşık tarzı destanlar bakımından çok zengindir: 

29 âşık ya da aşuğdan 49 destan metni var. Yazmaların sayfalarına dağıl-

mış ve birçoğu bilinmeyen, birçoğu ise bilinen metinlere zenginlik katacak 

nitelikte. Yazmalarda Fütûhî’nin 7, Agâhî’nin 5, Lücceî’nin 4, Fehmî’nin 4, 

Derdî, Halilî, Rahmî ve Yusuf’un 2’şer, diğerlerinin ise 1’er destanı vardır. 

Yazmalarda âşık tarzı destan çeşitleri için her bakımdan dikkate değer ör-

nekler bulunmaktadır. Bazı destanlar geleneksel konularla ilgili olduğu 

halde bazıları pek duyulmamış konulardadır. Hıristiyanlığın din uluları 

ve inanç sistemi de âşuğlarca söylenmiş/yazılmış bu destanlarda yer almış 

bulunuyor. Bazı destanlar daha önce yayımlanmış ya da yazmalarda gör-

düğümüz örneklerdir. Bazılarında âşık/aşuğ adı farklı yazılmış olmakla 

birlikte metnin özelliklerinden dolayı ne ve kime ait oldukları kolayca an-

laşılabilir.  

Kevork Pamukciyan’ın yazı ve vefatından sonradan yayımlanmış ki-

taplarında (Pamukciyan: 2002, 2003) Mehmet Bayrak’ın kitaplarında (Bay-
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rak: 2004), özellikle destanlarla ilgili kitabında (Bayrak: 2016)8, Turgut 

Kut’un (Kut: 2003, 2007) yazılarında benim bazı yazılarımda aşuğ destan-

ları ve bunlarla ilgili notlar bulunmaktadır. 

Gezüryan mecmûalarındaki destanların bir kısmına Osmanlıca ve 

Ermeni harfli Türkçe birçok cönk ve mecmûada rastlamak mümkün. Bu 

yaygınlık âşık tarzı edebiyatın kabul gördüğü ve bazı eserlerin ve onların 

şairlerinin yaygınlık kazandığı muhitlerle çok yakından ilgilidir. Meraklı 

kimse, bir âşık meclisinde dinlediği, bir başkasına ait yazmada görüp be-

ğendiği ya da basılmış halini görüp el yazısıyla kopya ettiği herhangi bir 

metni kendisine ulaşma yolu ne olursa olsun kayda geçirdiği için gelene-

ğin bir tür devam ettiricisi konumundadır. 

Bu destanlar da (hatta diğer şiirler de) böyle bir aktarıcının (Rahip 

Gezüryan'ın) eliyle geleneğin devamında, yaşamasında etkili olmuşlardır. 

Agâhî – G1: s. 301; G2, s. 150, s. 101, 103, 113 [5] 

Ahu – G2: s. 139 [1] 

Azıkî (Ğul Azikî) – G1: s. 315 [1] 

Cüdâî – G1: s. 382 [1] 

Derdî – G1: s. 356; G2: s. 142 [2] 

Fehmî – G1: s. 305, s. 317; G2: s. 109, s. 117 [4] 

Fütûhî – G1: s. 285, 292, 362, 386; G2: s. 122, 132, 144 [7] 

Gülzârî – G1: s. 386 [1] 

Hâkî – G2: s. 69 [1] 

Halilî – G1: s. 321, 326 [2] 

Jamagoç – G1, s. 342 [1] 

Lücceî – G1: s. 311, 361, 368, 388 [4] 

Mevzûnî – G2: s. 137 [1] 

Nazirî – G1: s. 357 [1] 

Nihâdî – G1: s. 365 [1] 

Niyâzî – G1: s. 376 [1] 

Ömer – G2: s. 98 [1] 

                                                           
8 Burada yeri gelmişken daha önce de kısaca değindiğim gibi Mehmet Bayrak’ın iki kitabı (Bay-

rak: 2005 ve 2016) üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum: Bu iki kitap, oldukça zengin bir içe-

rikle yayımlanmıştır. Ulaşılması güç kaynaklara, arşiv belgelerine dayanmaktadır. Bayrak her 

iki kitabında da İstanbul ve Anadolu’da yaşamış Ermeni aşuğlarını Alevî-Bektaşî inancıyla ya-

kından ilişkilendirmektedir. Bunlar, bir ölçüde gerçeği yansıtmakla birlikte Alevî-Bektaşî ede-

biyatına, âşıklara ve aşuğlara zorlama yaklaşımlarla doğru sonuçlara varılamayacağının ilginç 

örneklerini de teşkil etmektedirler. Gelenek ve kurallarıyla kurumlaşmış bir tarikat olan Bek-

taşîlikle Bektaşî meşreb olmanın, bu tarikat mensuplarının kullandığı söz ve kalıplaşmış alıntı-

ları kullanmanın aynı şeyler olmadığını kabul etmek gerekir. 
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Rahmî – G1: s. 344; G2: s. 105 [2] 

Ravzî (Rûzî) – G1: s. 373 [1] 

Sâfî – G1: s. 333 [1] 

Sayil Oğlu – G1: s. 351 [1] 

Sedâî – G1: s. 350 [1] 

Sirunî – G1: s. 390 [1] 

Şirin – G1: s. 298 [1] 

Tekmilî – G1: s. 379 [1] 

Yusuf /Antebli Yusuf – G1: s. 336, 371 [2] 

Zâhirî – G2: s. 140 [1] 

Zaifî – G1: s. 354 [1] 

Zârî – G2: s. 143 [1] 

 

Birkaç Örnek 

Örnekler ham malzeme halindedir, onarılmaya muhtaçtır. Âşık me-

tinlerine âşina olanların ilk okumada fark edecekleri gibi her bir bozuklu-

ğun olması gerektiği hâle getirilmesi büyüklü küçüklü onarmalarla 

mümkündür. Aşağıdaki beş örneği yazmalar hakkında fikir sahibi olun-

ması için böyle sundum. 

Bunlardan Fütûhî, hakkında fazla bilgi bulamadım. G1 ve G2’de ba-

zıları mükerrer olsa da 150 şiiri bulunan Fütûhî’nin 58 dörtlükten oluşan 

bir destanını, hakkında derleyebildiğim bilgilerle, yayımlamıştım (Koz: 

2011b). G1 ve G2’de Köroğlu mahlaslı 13 şiir bulunmaktadır. Örnek ola-

rak verlen koşma, bilinen bir metin olmakla birlikte burada yer alan şekli 

de hem bir varyant olarak hem de söyleyiş itibariyle ilginçtir. G1 ve G2’de 

20 şiiri bulunan Mevzûnî ise Kayserili aşuğlardan olup hakkında derlenen 

bilgiler ve ele geçen bazı şiirleri yayımlanmıştır (Bayrak: 2005 ve 2016; 

Durbilmez: 2011). İrfânî, 18 ve 19. yüzyıllarda yaşamış olup Çıldırlı, Gü-

rünlü ve Güney Anadolulu olmak üzere aynı mahlası kullanmış üç âşığın 

şiirleriyle ön plana çıkar. Bunlardan başka İrfânî mahlaslı âşıklar da bu-

lunmaktadır. G1 ve G2’de İrfânî (Urfân, Urfânî) mahlaslı 9 şiir vardır. 

Agâhî ise Şarkışlalı (Kaya: 2009) ve İstanbullu iki şairin mahlasıdır. Başka 

Agâhîler de bulunmakla birlikte bu ikisi öne çıkar. İstanbullu olan Aşuğ 

Agâhî’nin G1 ve G2’de 89 şiiri bulunmaktadır. Bayrak da bu aşuğ hak-

kında 2005 ve 2016’da Türk ve Ermeni kaynaklarından derlenmiş bilgi ve 

şiirlere yer verilmiştir. 



 

 
        M. Sabri Koz 330

 
Örnek: 1 - G2: s. 80 (Fütûhî) 

 

Ğoşma Fütûhî 

Aşik maşukini sevmez mi candan 

Maşuk aşika yarizar oldukca 

İderler ülfeti gizli nihandan 

Ançerin hasedi eğyar oldukca 

 

Arzui yar iki başdan gerekdir 

Kim çeker yuregi taşdan gerekdir 

Hayfitse rakibi faşdan gerekdir 

Kasti cana hasmi biyar oldukca 
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Ahdile nuş etdi şerebet kandı 

Mejnun Leyla için sahra tolandı 

Kerem Han Aslı’nın oduna yandı 

Suzişi bağrından suzar oldukca 

 

Bunlar encami elveda edenler 

Farzi mühabbeti eda edenler 

Hak yoluna cani feda edenler 

Fütûhiya Hak’a yarar oldukca 

 

 
Örnek: 2 - G2: s. 80 (Koç Köroğlu) 

 

Ğoşma Köroğlu 

İki leke bir meydane girende 

O meydanın hali pörüşan olur 

Ara yerde bir kahrıman törese 

Donadır meydani ürüşan olur 

 

Karga benligile konmadı güle 

Görmedim koltukci bezirgân ola 

Bir zügürd beş para sonradan bula 

Mühür bende deyi Suleyman olur 

 

Koç Köroğlu yene göç etdi yurtdan 

Yigid olan dönmez üç ile dörtden 

Bir keçi selamet kurtursa kurtdan 

Buynuzuna bakar zergerdan olur 
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Örnek: 3 - G1: s. 91 (Mevzûnî) 

 

Ğoşma Mevzunî 

Gel benim yanıma nazenin dilber 

Âlemde bulunmaz bir dane misin 

Siyah ebrulerin kokusu anber 

Yoksa gamzeleri fetdane misin 

 

Dodağında şeker şerbet ezilmiş 

Gerdanında çifde benler düzilmiş 

Mahmur mısın ale gözler süzülmiş 

Saniyen gözleri mesdane misin 
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Bir gün olur bu sevdaden bezersin 

Ciğerciyim aşk oduna ezersin 

Niçün boyle malul mahzun gezersin 

Sen de bencileyai evsane misin 

 

Mevzûnî’yem beni zem eyler âlem 

Hercai elinden ğan ağlar didem 

El sözüle yârin tergeder mi âdem 

A çocuk sen deli divane misin 

 

 
Örnek: 4 - G1: s. 213 (İrfânî) 

 

Ğoşma İrfani 

Eflatun sağ deyil Lokman dirilmez 

Sağalmaz bu yarem bir zeman dedim 

Derdime bir derman iderler deyu 

Niçe kimselere el eman dedim 

 

Bir kusur koymadım medhi kazelde 

Mürvet olmazımış deyme güzelde 

Bir levhi süretde takrir ezelde 

Talihime bakdım pörüşan dedim 
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Zülüfler yüzüne tökülmiş çin çin 

Sana kurban olsun hep Çini Maçin 

Ol şuhun emrine temenna için 

Çok kimseden sitem duydum can dedim 

 

Yuzü kara olsun nice yarımış 

Bi mürvet bi karar bi ikrarımış 

Meyer marifetden bi habarımış 

Yanıldım ben ona Mihriban dedim 

 

İrfânî’yem düşdüm hicran göline 

Eremedim şu Türkmenin feline 

Aldandım hercai ruyi diline 

Meyer kâfir imiş müsliman dedim 

 

 
Örnek: 5 - G1: s. 273 (Âgâhî) 

 

Semayi Dubeyit Agâhi 

Ne meylim fani dünyaye / ne bir cuzi tamahım var 

Ne düşdüm mülki eşaye / ne malım ne matahım var 

 

Ne elde kadr u kıymetim / ne bir belli olur metim 

Ne bir eğyare ülfetim / ne selam ne sabahım var 

 

Ne ağledim ne şad oldum / ne bir bahdi küşad oldum 

Ne bu ğamden ezad oldum / ne bir kalbi ferahım var 
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Ne kemalde sahib hüner / ne firuşem ne de zerger 

Ne kahriman ne cengaver / ne desdimde silahım var 

 

Ne mahirem marifetde / ne eflatun firasetde 

Nedir koy şeyi vahdetde / ne alemde seygâhım var 

 

Ne Agâh’em kâhinatde / ne bir elmi hakikatde 

Ne devruşem tarikatde / ne tacım ne külahım var 
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SİVASLI MUTASAVVIF ŞAİR AHMED FEHMİ 

(ERTURAN) HAKKINDA YENİ BİLGİLER 
Âdem Ceyhan 

 

GİRİŞ 

Sivaslı Ahmet Fehmi Erturan (1884-1965), saltanat, Meşrutiyet, Cum-

huriyet ve çok partili siyasi hayat devirlerini idrak etmiş bir memur, mu-

allim, mutasavvıf ve şairdir. 27-30 Ekim 2008 tarihinde yapılan Cumhuri-

yet Döneminde Sivas Sempozyumunda sunduğumuz tebliğde, mevcut 

malûmata ve vesikalara göre onun hayatı ve eserleri hakkında bilgi ver-

miş; manzum mevlidini tanıtarak bildiriler kitabında neşretmiştik.1 Sivaslı 

araştırmacı- yazar Müjgân Üçer adına 2011’de yayınlanan armağan kitabı 

için hazırladığımız bir yazımızda ise Ahmed Fehmi Bey’in hayatına dair o 

yıllarda Ankara’da yaşayan torunu Fatma Uğur Toçsoy’dan aldığımız 

bilgileri nakletmiş; ayrıca mevlidi dışında, Arap veya yeni Türk harfleriy-

le el yazması hâlinde kalan otuz küsur şiirini aktarmıştık.2 Bu tebliğ ve 

makalemizden sonra zaman zaman bazı kişiler telefon veya e. posta yo-

luyla ulaşarak bizden onların metnini istediler. Ülkemizin bilhassa Kara-

deniz tarafında Ahmet Fehmi Efendi’yi gıyaben tanıyan ve seven vatan-

daşlarımızın onun hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve irfani 

yönden oldukça yüksek derecelerde kabul ettikleri merhumu başka insan-

lara tanıtmak istedikleri anlaşılıyordu.  

Ahmet Fehmi Erturan’ın 1957’de bastırılan İslâm Dininin Temeli Te-

mizliktir adlı kitapçığından Ankara Kurtuluş Camii’nde vaizlik ettiği anla-

şıldığına, torunu Ahmet Sungu Erturan’ın verdiği bilgiler de bu kaydı 

doğrulayıp kuvvetlendirdiğine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı arşivinde 

dosyası bulunabilir; oradan hayatı ve eserlerine dair daha fazla malumat 

alınabilirdi< Bu fikirden hareket ederek hemşehrimiz Abdurrahman 

                                                           
 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-

lümü 
1 Âdem Ceyhan, ‚Sivaslı Şair Ahmed Fehmi ve Mevlidi‛, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sem-

pozyumu Bildirileri, 27-30 Ekim 2008, Sivas 2009, c. 1, s. 577-626.  
2 ‚Sivaslı Mutasavvıf Şair Ahmed Fehmi Erturan’ın Bazı Şiirleri‛, Müjgân Üçer’e Armağan, 

haz. Tekin Şener- M. Ali Erdoğan, Kitabevi yayını, İstanbul 2011, s. 295-331. 
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Dönmez yardımıyla Ahmet Fehmi Erturan’ın adı geçen resmî müessese-

deki dosyasına ulaştık ve hayatına dair -önceden tahmin ettiğimiz gibi- 

daha fazla ve farklı bilgilere eriştik. Bu dosyada yer alan resmî vesikalar, 

Ahmed Fehmi Erturan’ın ismi, doğum yeri, yılı, anne ve baba adı, tahsili, 

memuriyet hayatı, Diyanet İşleri Reisliğine bağlı vaizliğinin başlangıç ve 

bitiş zamanı, Ankara’daki ikametgâhı, el yazısı, vefat tarihi gibi konularda 

ilk elden bilgiler edinmemizi sağlamaktadır.  

Bu tebliğde üzerinde duracağımız yeni bilgilerin diğer bir kaynağı 

ise bizzat Ahmed Fehmi Erturan’ın kendi el yazısıyla meydana getirdiği 

şiir defteridir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim 

üyelerinden olan ve bizim de buradaki talebeliğimiz sırasında hocaları-

mız arasında yer alan Prof. Dr. Osman Şahin, Ahmet Fehmi Erturan hak-

kında yayınlanmış tebliğimizin bir nüshasını bizden istemiş; bu bildiri 

metnini gönderince; merhum şairin kendilerinde bulunan şiir defterinin 

bir suretini -ricamız üzerine- tarafımıza iletmişti. Anılan defterde daha 

önce Latin harfleriyle daktilo edilmiş biçimlerine ulaştığımız şiirlerin biz-

zat şairinin kaleminden çıkmış Arap harfli metinleri yer almakta; henüz 

görmediğimiz bazı yazı ve manzumelerine de rastlanmaktaydı. Şahin, Bu-

lancaklı Hacı İhsan Efendi (1909-1972) hakkındaki tebliğinde, onun hoca-

larından olması dolayısıyla Ahmet Fehmi Erturan’ın hayatı ve eserlerine 

dair bilgi vermiştir.3 Merhum Sivaslı Ahmed Fehmi Bey’in söz konusu 

memurluk dosyasında yer alan vesikalar ve şiir defterinde bulunan man-

zume, mektup, dilekçe ve bilgiler sayesinde hayat safhaları ve şahsiyeti 

hakkında daha fazla bilgi edinilmektedir.  

Ahmet Fehmi Erturan’ın emekli edebiyat öğretmeni olan ve hâlen Si-

vas’ta ikamet eden torunu Ahmet Sungu Erturan, kendileriyle 26 Nisan 

2019 Cuma günü bu şehrimizde yaptığımız görüşmede, dedesinin hayatı 

konusunda daha çok ve yer yer eldeki vesikalardan farklılık arz eden bil-

giler verdi. Ahmet Sungu Erturan’la 2008 yılında dedesine dair sunaca-

ğımız tebliğden önce telefonla konuşmuş; edindiğimiz bilgileri öz olarak 

kayda geçirmiştik. Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu için git-

tiğimiz Sivas’ta Ahmet Sungu Bey’le yüz yüze görüştük ve onun dedesi 

hakkında verdiği bilgileri not ettik. 

Tebliğimizde, anılan üç kaynaktan edindiğimiz bilgileri aktarmaya 

ve torunu, 1947 doğumlu Ahmet Sungu Bey’den dedesinin ilmî seviyesi, 

1925’ten sonraki hayatı, seyahatleri, tahsili ve memuriyetleri konusunda 

                                                           
3 Osman Şahin, ‚Bulancaklı Bir Kadiri Şeyhi: Bölükbaşoğlu Hacı İhsan Efendi‛, Geçmişten 

Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu- I (25-27 Ekim 2013), Bildiriler- I, 

Giresun, s. 453-468.  
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alıp naklettiğimiz bazı şifahi bilgileri değerlendirmeye çalışacağız. İsimle-

rini andığımız iki yayınımızda Ahmet Fehmi Erturan’ın 21 Eylül 1927 ta-

rihinde yazdığı manzum ‚Tercüme-i Hâl Varakası‛na4 dayanarak hayatı-

nın ilk yarısı hakkında bilgi vermiş; ikinci yarısını ise Sivas ve Ankara’da 

yaşayan torunlarından sözlü olarak edindiğimiz malûmata göre anlatma-

ya çalışmıştık. Bu tebliğde, edindiğimiz yeni bilgi ve vesikalar ışığı altında 

onun hayatını hikâye etmeyi ve önceki yayınlarımızdaki bazı kayıtları ele 

alıp değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.  

 

Ahmet Fehmi Erturan’ın Hayatı 

Babası Hasan Fehmi Efendi’nin ismine nisbetle ‚Ahmed Fehmi‛ na-

mını da kullanan mutasavvıf şairimizin asıl adı, el yazısını ihtiva eden 

resmî vesikalardan öğrenildiğine göre, Ahmed Turan’dır.5 Hasan Fehmi 

Efendi ve Fatıma Hanım’ın oğlu olarak Rumi 1299 (Miladi 1884) yılında 

Sivas’ta doğmuştur. Yedi yaşında ilköğrenimine başlayan Ahmed Turan, 

bu sıralarda Kur’an okumayı öğrenmiş; ayrıca İmamzade Esad Efendi’nin 

(ö. 1267/ 1851) Dürr-i Yektâ adlı ilmihâlini anlar gibi olmuştur. İlk tahsilini 

1311 (1894-95) yılında bitiren Ahmed Turan, asker olma hevesiyle Sivas 

Askerî Rüşdiyesine devam etmiş; burada mantık, teşrîh (anatomi), ilm-i 

eflâk (astronomi) gibi çeşitli dersler yanında biraz Arapça, Farsça öğren-

miş ve edebî bilgileri de edinmiştir. Anılan iki doğu dilinden başka Fran-

sızcaya da aşinalık kazanan Ahmed Turan, 1315 (1899) yılında mezun ol-

muştur. Kendisi o yıllarda Sivas’ta faaliyette bulunan ve Fransızca öğre-

tim yapan Cizvit mektebine de gitmiş; burada hesap (matematik), hende-

se (geometri), gramer gibi dersler almıştır.  

İlk ve orta tahsilinden sonra onun bir işe girip çalışmaya başladığı 

görülür: 1326 (1910) yılında bir heyet tarafından yapılan imtihan sonu-

cunda başarılı görülerek mesaha fenni, yani kadastro memuru olmuştur. 

Bir müddet sonra mesleğinde başmuharrirlik (başyazıcılık) derecesine 

yükseltilmiş; maaşı da bir miktar artmıştır. Fakat arazi yazım iş bitince 

açıkta kalan Ahmed Turan Efendi, 1328 (1912) yılında bir halı fabrikasın-

da çalışmaya başlamıştır. Bu sıralarda yaptığı tablolar –kendi tabiriyle- 

‚bir afettir!‛ Seferberlik ilan edilince umumi harbin ne büyük bir belâ ol-

                                                           
4 Ahmet Sungu Erturan’ın verdiği bu manzum otobiyografi, Faruk Aburşu tarafından yayın-

lanmıştır: Faruk Aburşu, ‚Sivaslı Büyük Halı Sanatkârı Ahmet Fehmi‛, Altıncı Şehir- Sivas, 

yıl 1, Sayı 3, Ocak-Mart 2002, s. 40-45.  
5 Ahmet Turan Erturan’ın Diyanet İşleri Başkanlığındaki şahsi dosyasında bulunan ve Aşağı 

Ayrancı Mahallesi, Kavaklıdere 2 No’lu Muhtarlığı’nda 16/ 09/ 1956 tarihinde doldurduğu 

anlaşılan ‚Doğruluk Kâğadı‛, Memurlara Mahsus Hâl Tercümesi Kâğıdı. 
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duğunu görmüş; fakat o günlerin acı ve kederlerini de zevk edinmesini 

bilmiştir.  

İstiklâl Harbimizden sonra, yetim çocuklar için açılan sanat mekte-

binde 1341 (1925) yılında muallim olmuş; yine halıcılık ve boyama işleri 

yapmıştır. Ülkede olup biten siyasi ve sosyal değişiklikler hakkında İmam 

Abdürrahim Efendi’ye söylediği bir sözden dolayı, 1925 yılı Kasım ayının 

sonlarında resmî makama ihbar edilip tutuklanmış; Kılıç Ali’nin başkan, 

Reşid Galib’in aza, Necip Ali’nin müddei-i umumi (savcı) olarak yer aldı-

ğı İstiklâl Mahkemesinde yargılanmıştır. Mahkeme reisinin ‚İmam Ab-

durrahim Efendiye anlattığın deve hikâyesinden maksadınız nedir?‛ so-

rusuna Nergiszade Ahmed Efendi şu cevabı vermiştir: ‚Hikâye meşhur-

dur: Hoca Nasreddin deveye kitap okutmuştu. Biz de dedim, teceddüdü 

kabul edeceğiz ve yükseleceğiz. Deveden akılsız değiliz.‛ 

Maarif bütçesinin düzenlenmesi sonucunda atölyeler kapanınca, Ah-

med Fehmi Bey 1926 yılında Sivas Şehri Yatı Mektebine altmış lira ücretle 

muallim tayin edilmiştir. Arap harfli el yazısıyla şiirlerini ihtiva eden def-

terdeki bir manzumeden anlaşıldığına göre, onun bu mektepteki vazifesi 

birkaç sene sürmüştür. Çünkü Ahmed Fehmi Bey, 1928’de Sivas’ta Sıhhiye 

Dairesinde açılan muhasebecilik işine girmek istemiş; imtihanı birincilikle 

kazandığı hâlde, bu kadroya ikinci sıradaki kişi tayin edilmiştir. Anılan 

müracaat dolayısıyla yazdığı manzume, onun muallimlik vazifesinin uzun 

zaman devam etmediğini ve geçim sıkıntısı çektiğini göstermektedir. Hak-

kını almak için Sivas valisi Süleyman (Sami Kepenek) Bey’e manzum bir 

arz-ı hâl (dilekçe) yazan Ahmed Fehmi Bey; bu şiirinde çokça zamandır ge-

çim derdi çektiğini, Sıhhiye Dairesindeki imtihanda sorulan sorulara ol-

dukça doğru cevaplar verdiğini, ‚Sen kazandın‛ diye tebrik edildiğini, fa-

kat daha sonra ikinci durumdaki kişinin tayin edilerek kendi hakkının yen-

diğini anlatmış ve mağduriyetinin giderilmesini istemiştir. Şiirinin kenarına 

düştüğü notta valinin haksızlığın tamirine aldırış bile etmediğini belirten 

Ahmed Fehmi Bey, sözlü müracaatı üzerine onun fırkadan korktuğunu, 

partinin arzu ettiğini tayin mecburiyetinde olduğunu öğrenmiştir. 

Ahmed Fehmi Bey’in kendi el yazısıyla şiirlerinin yer aldığı defter-

deki bir mektubu, yine geçimini temin edebilecek bir iş bulmak için uğraş-

tığını ve 1929’da Şura-yı Devlet azasından Eyüp Sabri Bey’e müracaat et-

tiğini göstermektedir. Yazar, bu mektubunda milliyeti, aile adı, öğrenim 

durumu ve iş tecrübelerinden de bahsetmekte; illerdeki arazi ölçme ve 

yazım işlerinden birine tayin olunması için muhatabının yardımını iste-

mektedir:  



 Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu    341 

‚Bendeleri Türk ve Müslümanım. Sivas’da Nergisoğlu’dur unvânım. 

Vilâyetimiz rüşdiyesinden ve Cizvit i‘dâdîsinden bâ-şehâdetnâme me’zûn 

bir hakîr; pek şirin ve serî‘ Latince yazar bir fakîr. Ve emlâk, arâzî ser-

muharrirliğinde bulunmuş, daha birçok vazîfelerle de tecrübe olunmuş 

me’murlardan mâdûdiyetim hasbiyle vilâyât tahrîr-i mesâfât komitele-

rinden birisine tâyînim için Mâliye Vekâleti vâsıtasiyle Kadastro Müfettiş-

liğine Latince ve Türkçe üç kıt‘a istida ve fotoğrafla< (?) varakamı da 

takdîm etmiştim. Bilmem hatâ mı etmiştim? İki buçuk aydır bir âsârı 

zuhûr etmedi. Tâkîbe de gücüm yetmedi. Lutfen arz-ı hâllerimin mevki‘-i 

muâmeleye vaz‘ına ve emr-i tâyînime inâyet, hakk-ı müktesebin izhârına 

delâlet buyurmalarını 

Kadr-i âdem bilmeyenler şübhesiz âdem değil 

Âdem oldur kim ise (?) izhâr-ı hakka âşinâ  

temhîdâtiyle o pâk ve nezîh vicdânınızın îcâbını bekler; dâimâ efen-

dimi eteklerim. 30 Kânûn-ı Sânî (?) sene 29.‛  

 

*Günümüz Türkçesiyle: Bağlıları(nızdan olan ben) Türk ve Müslü-

manım. Sivas’ta namım ‚Nergis oğlu‛dur. İlimizin rüşdiyesinden (ortao-

kulundan) ve Cizvit i‘dâdî(lise)sinden diploma ile mezun bir itibarsız; pek 

sevimli ve süratli Latince yazar bir fakir< Ve emlak, arazi baş yazıcılığın-

da bulunmuş, daha birçok vazifelerle de denenmiş memurlardan sayılmış 

olmam dolayısıyla vilayetlerin mesafelerin yazımı (kadastro) komitele-

rinden birisine tayinim için Maliye Bakanlığı vasıtasıyla Kadastro Müfet-

tişliğine Latin harfleriyle ve Türkçe üç parça dilekçe ve fotoğrafla < (?) 

kâğıdımı da takdim etmiştim. Bilmem hata mı etmiştim? İki buçuk aydır 

bir eseri, alâmeti ortaya çıkmadı. Takibe de gücüm yetmedi. Lütfen dilek-

çelerimin muamele yerine konmasına ve tayin işime yardım, kazanılmış 

hakkın gösterilmesine rehberlik buyurmalarını 

Kadr-i âdem bilmeyenler şübhesiz âdem değil 

Âdem oldur kim ise (?) izhâr-ı hakka âşinâ  

(İnsanın değerini bilmeyenler, şüphesiz insan değil. İnsan, hakkı gös-

termeyi bilen kişidir) düzeltmeleriyle o temiz ve nezih vicdanınızın gere-

ğini bekler; daima efendimi eteklerim. 30 Kânûn-ı Sânî (?) sene 1929.+ 

 

Ahmet Fehmi Erturan’ın 1929-52 yılları arasındaki hayatı hakkında 

fazla bilgimiz yoktur. Bazı şiirlerini yazdığı yer ve yılları gösteren kayıt-

lardan onun hayatının bu devresinde Ilgaz, Çankırı, Trabzon, Gemlik, 

Bursa, Giresun gibi il veya ilçelerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ömrü-
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nün bilhassa son on-on beş yılı hakkında ise Diyanet İşler Başkanlığı arşi-

vinde yer alan dosyasından bazı bilgiler edinmekteyiz. 

 

Erturan’ın Diyanet’teki Dosyasından Edinilen Bilgiler 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 14/ 09/ 1965 tarihli yazısı Ahmet F. 

Erturan’ın 1936-40 seneleri arasında Arapkir, 1940-42 yıllarında ise Baf-

ra’da Vakıflar memuru olarak çalıştığını göstermekte; Emekli Sandığı Ge-

nel Müdürlüğü’nün 13/ 11/ 1965 ve 29/01/ 1966 tarihli yazıları 1936-42 se-

nelerinde Arapkir vakıflar memuru olduğu kaydını ihtiva etmektedir. 

1942’den beri açıkta kalan Ahmet Turan Bey, 8 Ekim 1952 tarihinden 

itibaren Ankara’da Aşağı Ayrancı Mahallesinde Küçük Ayrancı Bağların-

daki 20 numaralı evde oturmaya başlamıştır. Bu sıralarda, resmî yazışma-

lardan anlaşıldığına göre, şahsen müracaatı üzerine ve Diyanet İşleri Reis-

liğinin emri gereğince vaizlik için sözlü denemesi yapılmış ve 1956 yılına 

kadar Cenâbî Ahmed Paşa Camiinde6 fahrî olarak vaizlik etmiş; dinleyici-

lere dinî konularda bilgi ve öğütler vermiştir. Doktor olan oğlu Muham-

med Edib’in genç yaşta vefatından sonra geçim sıkıntısı çekmeye başla-

mış; kendisi ve diğer aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek maksa-

dıyla resmî vaiz olmak için Diyanet İşleri Reisliğine müracaat etmiştir. 24 

Ağustos 1956 tarihli dilekçesinde, medrese tahsili gördüğünü, birkaç se-

neden beri Ankara Cenâbî Ahmed Paşa Camiinde fahrî olarak vaaz ettiği-

ni belirtmiş; doktor oğlunun vefatıyla geçim sıkıntısı çektiğini, imtihanı-

nın icrasıyla Ankara’da vazifeli olarak vaizliğe tayinini ve bu suretle mai-

şetine yardım edilmesini istirham etmiştir.  

Diyanet İşleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu, 3 

Eylül 1956 tarihli yazısında, başkanlığın emri gereğince Ahmet Erturan’ın 

şifahi denemesinin daha önce yapılarak kendisine fahrî vaizlik verildiğini, 

tekrar sözlü imtihan sonucunda hüküm çıkarma gücünün yeter derecede 

görüldüğünü ifade etmiş; ayrıca güvenilir kişilerin ifadelerinden şimdiye 

kadar Müslüman cemaate merkezde yapmakta olduğu vaazların da her-

kesçe memnuniyetle karşılandığının anlaşıldığını belirterek resmî vaizliğe 

tayininin uygun olacağını arz etmiştir. Heyetin bu mütalâası, reis Eyüp 

Sabri Hayırlıoğlu7 tarafından iki gün sonra tasdik edilmiştir.  

                                                           
6 Ankara- Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bu cami, H. 973 (M. 1565-66) yılında Cenâbî 

Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. (Anılan mabed hk. fazla bilgi için bk. 

Selda Kalfazade, ‚Cenâbî Ahmed Paşa Camii‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İs-

tanbul 1993, c. 7, s. 351-52).  
7 Diyanet İşleri başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu’nun hayatı hk. bilgi için bk. Veli Ertan, ‚Eyüp 

Sabri Hayırlıoğlu‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, c. 17, s. 50-51. 
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Zamanımızda memurluk kadrolarına başvuranlardan istenen güven-

lik soruşturmasının benzeri olarak o yıllarda, sabıka kaydının bulunma-

dığına dair savcılıktan yazı istendiği, ayrıca ikamet edilen mahallenin 

muhtarlığından iyi hâl kâğıdının talep edildiği anlaşılmaktadır. Erturan, 

maaş tahsis edileceğinden, 10 Eylül 1956 tarihinde Ankara Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğine (Savcılığına) müracaat etmiş; mahkûmiyet kaydının 

olmadığı konusunda bir yazı almıştır. Onun 16 Eylül 1956 tarihinde adı 

geçen mahalle muhtarlığından aldığı ‚Doğruluk Kâğadı‛nda, ‚bugüne 

kadar (<) oturduğu müddet zarfında fena bir hali görülmediği, kendisi-

nin ecnebi bir kadınla evli- nişanlı bulunmadığı, sarhoşluğu, kumarı iti-

yad edinmediği‛ belirtilmektedir.  

Ahmet Fehmi Bey, ‚Memurlara Mahsus Hâl Tercümesi Kâğıdı‛nda 

tahsili ve istihdamı konusunda şu bilgiyi vermiştir: ‚İcazetnamem zayi 

oldu ise de heyeti müşaverenin huzurile bilimtihan ehliyetim sabit olmuş-

tur.‛ Buradan Hacı Ahmet Erturan’ın vaizliğe müracaat ettiği sırada, zayi 

olduğundan icazetnamesini getirip gösteremediği, fakat müşavere heye-

tinin önünde imtihana tabi tutularak vazifeye ehliyetini isbat ettiği anla-

şılmaktadır. 1 Eylül 1956 tarihinden itibaren Hacıbektaş kazasından 15 li-

ralık dersiam kadrosunun eksiltilmesiyle 5092 sayılı kanun gereğince vaiz 

kadrosu olarak kullanılmak üzere Ankara vilayetine verilmiş; bu kadroya 

dileğinden dolayı A. Erturan 1 Ekim 1956 tarihinde 15 lira maaşla aday 

vaiz olarak tayin edilmiştir.  

Bu maksatla yazdığı risalesinin incelendiği ve ilmî kudretini belirtti-

ği, Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Heyetinin 25 Haziran 1957 tarih ve 

248 sayılı kararıyla bildirilmiştir. Bu risalenin, İslâm Dininin Temeli Temiz-

liktir adlı, on altı sayfadan ibaret kitapçık olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 

Ahmet Fehmi Erturan’ın Ankara Kurtuluş Camii kürsüsündeki vaazı, ba-

zı kişiler tarafından not edilmiş ve talebelerinden Ali Şekeroğlu bu notları 

1957’de İstanbul’da bir kitapçık hâlinde bastırmıştır.8 Asaletinin tasdiki 

Ankara Müftülüğünün 27 Haziran 1957 tarihli yazısıyla ‚Riyaset Yüksek 

Makamına‛ teklif olunmuş; bunun üzerine Reis Eyüp Sabri Hayırlıoğlu 

tarafından Memurin Kanununun yedinci maddesine göre 28 Haziran 

1957’de asli memur sınıfına nakledilmiştir.  

300 liralık kadrodan 350 lira maaş alan Ahmet Turan Erturan, 18 

Ekim 1962 tarih ve 24858 sayılı muciple 5434 sayılı kanunun 40. maddesi-

                                                           
8 Nüshaları nadir bulunan bu kitapçık metni, tebliğimizin ‚Eserlerinden Örnekler‛ kısmında 

verilmiştir. 
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nin c fıkrası gereğince emekliye sevk edilmişti. Bunun sebebi, ‚yaşının bir 

hayli ilerlemiş olması ve vazifesini lâyıkı veçhile ifa edemediği‛nin anla-

şılmasıydı. İlgililerle yapılan görüşmeden sonra kendisinin bir müddet 

daha vazifesinde çalıştırılması uygun bulunduğu için, belirtilen mucip ip-

tal edilmiştir. 16 Ocak 1963 tarihinde 350 lirada bir terfi müddetini doldu-

ran Erturan’ın maaşı 400 liraya yükseltilmiştir.  

Böylece sekiz- dokuz sene, gücü yettiği kadar tebliğ ve irşad hizmet-

lerinde bulunan Ahmet Fehmi Erturan, Ankara Merkez vaizliği vazifesin-

deyken 25 Kasım 1965 tarihinde vefat etmiştir. Dul eşine ve yetim çocu-

ğuna 1 Aralık 1965 tarihinden itibaren aylık bağlanmıştır. Torunu F. Uğur 

Toçsoy’un verdiği bilgiye göre, merhumun bazı kitapları ve bir kısım eş-

yası, kerimesi Vehibe Hanım tarafından Cebeci’deki bir camiye bağışlan-

mıştır. Ahmet Turan Bey’in ilk eşi Refika Hanım’dan Hasan Fehmi (doğ. 

1915), Aliye (doğ. 1904) ve Rabia (doğ. 1910) adlı çocukları olmuş; ikinci 

eşi Möhübe’den ise Vehibe (Toçsoy, doğ. 1919) dünyaya gelmiştir.  

 

Torunu A. Sungu Erturan’ın Verdiği Sözlü Bilgiler 

26 Nisan 2109 Cuma günü Sivas’ta görüştüğümüz Ahmet Sungu Er-

turan, dedesinin hayatı, şahsiyeti ve faaliyetlerini şöyle anlattı: Dedem, 

soyadı kanunundan önce çevresinde ‚Nergiszade‛ diye anılıyor; kendisi-

nin şeceresinde kökü Hâşimîlere kadar çıkıyor. Ahmet Fehmi, ailenin tek 

çocuğu olduğu için, gençlik yıllarında pek çalışmayan; keyif ehli, gününü 

gün eden bir mirasyediymiş. Mesela Soğuk Çermiğe gidip göbeğine nar-

gile koyup yüzermiş< Anlatıldığına göre, o sıralarda köyden evli olan 

kimselerin askerlik mükellefiyetinden muaf tutulması imkânı varmış. 

Bundan dolayı, yani askerlikten muaf olmak için kendisi köyden evlen-

miştir. Dedemin ilk eşinin adı, aralarında akrabalık da bulunan Mevli-

de’dir. Fakat dedem bu ismi beğenmediğinden onu Refika olarak değiş-

tirmiştir. Mevlide veya Ahmet Fehmi Bey’in verdiği isimle Refika Hanım, 

Sivas’ın Hafik kazasındandır. Hafik- Tavşancı köyünde babam Hasan 

Fehmi adına bir tarla kaydı çıkmıştır. Köylüler bu tarlayı onun sünnetinde 

hediye olarak vermişler. Hadisenin şahidi bulununca, tarla üzerlerine 

geçmiş. Ben bir ara, galiba dedemin vefatından sonra halama maaş bağla-

nacağı sırada, resmî makamca talep edildiği için askerlik şubesine müra-

caat edip askerlik durumu hakkında bir belge almıştım. Aklımda kaldığı 

kadarıyla orada askerlikten muaf olduğu mealinde bir kayıt vardı.  

Ahmet Fehmi Bey’in, Sivas’a gelip yerleşen mutasavvıf şair Mor Ali 

Baba (1804-1884), Sivaslı mutasavvıf şair Kazancızade Emin Edip (1858-
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1920?), Mor Ali Baba’nın torunu, muallim ve şair Fazlullah Moral (1876-

1942) ile alâkası vardır. Hatta aralarında hısımlık da mevcut... Tasavvuf 

tesirini onlardan almış olsa gerek.  

Sivas’ta, şimdiki Sakatatçılar Çarşısında, Tecer İş Hanının yanında 

Mumcular Kahvesi vardı. 1925’te, yani Şapka İnkılâbının yapıldığı sene, 

bir gün bu kahvede oturup sohbet etmekteyken, memleketin durumu 

hakkında bir söz söylemiş; orada bulunan bir gizli polis, kendisini resmî 

makama ihbar etmiştir. Geceleyin gelip dedemi yatağından kaldırıp mah-

kemeye götürmüşlerdir. Evde mahallî dilde ‚azap‛ adı verilen ve vekil-

harç, kâhya gibi çalışan bir kişi vardır. O hizmetçi, bu sırada dedemin eli-

ne bir şapka tutuşturmuştur. Kelepçeli olarak duruşma salonuna götürül-

düğünde, hâkimler heyetinden Kel Ali, ‚Gel bakalım deveci!‛ diye hitap 

etmiş, ‚Sen şöyle şöyle demişsin!.. Maksadın nedir?‛ Bunun üzerine Ah-

met Fehmi Bey, ‚Bakın ben buraya iç çamaşırıyla geldim, ama elimde 

şapkam var<‛ cevabını vermiş. Hâkim, ‚Ört bakayım o şapkayı kafana!‛ 

demiş; Ahmet Fehmi Bey isteneni yapınca, ‚Haydi git!‛ diye kendisini 

serbest bırakmışlardır. Fakat dedem bu yargılanmadan sonra o kadar 

korkmuş ki, karısını, Mekteb-i Sanayi’de okuyan oğlu Hasan Fehmi’yi ve 

kızı Rabia’yı bırakarak hemen Sivas’tan ayrılmıştır... 

Önce Suriye’ye, Lazkiye şehrine gitmiştir. Çünkü halası orada ikamet 

etmektedir. Buradan da Mısır’a geçip El-Ezher Üniversitesine kaydolmuş-

tur. Ezher’de talebe olanın bütün masrafları devletçe karşılanmaktadır. El-

Ezher’den mezun olduktan sonra Medine’ye gitmiş; bu şehirde ‚Dârü’l-

kurrâ‛ adlı öğretim kuruluşunda öğrenci olarak fıkıh tahsil etmiştir. Eşi 

Mevlide Hanım, kocasının kaybolduğu sıralarda ‚Kocam değil, akrabam 

diye arıyorum<‛ dermiş... Medine’de uzun müddet kalan dedem, 

1938’den sonra Türkiye’ye dönmüş; Ahmet Turan yerine, ‚Ahmet Fehmi 

Ofisçi‛ adıyla Giresun’da ortaya çıkmıştır. Orada tamamen tasavvuf ehli 

hüviyetiyle bulunmaktadır. Hem Kadirî, hem Nakşî, hem de Halvetî tari-

katlarına mensuptur. Giresun’dan sonra Ankara’ya gitmiş ve Diyanet’e 

intisap etmiştir. Buradaki en son vazifesi, Hacı Bayram Camii vaizliğidir. 

1968-74 yılları arasında Sivas müftüsü olan Hasan Şakir Sancaktar (1937?-

2012), ‚Biz dedenle halef-selefiz<‛ demişti bana, ‚Kendisi emekli olunca, 

ben Hacı Bayram Camiine onun yerine vaiz tayin edildim.‛  

Dedemin ilk hanımı 1948’de vefat etmiş; kendisi Ankara’da Möhübe 

(Mevhibe) Hanım’la evlenmiştir. Mevhibe Hanım da Sivas’ın yerlisi, Ka-

dılar ailesinden, okuma-yazması olan bir kadındı. İlk hanımından Hasan 
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Fehmi adını koyduğu bir oğluyla Aliye ve Rabia ismini verdikleri iki kızı 

olmuştur.  

Ahmet Fehmi Bey, ikinci hanımından olan bir oğluna Mehmed Edip 

adını koymuştur. Amcam Mehmed Edip Erturan okuyup doktor olmuş; 

hatta Çankaya’da çalışmış; Celal Bayar’ın doktorluğunu yapmıştır.9 Ken-

disi askerde üsteğmen rütbesini aldığı sırada genç yaşta vefat etmiştir. 

Ölüm sebebi, ayağında bulunan kemiği Londra’da aldırmış, rahatsızlık 

veren bu parçanın -maalesef- fazla yakılmış olmasıdır. Bu tedavi, sarkom 

(bağ dokusu) kanserine dönüşmüş; önce ayağını kesmişler, sonra vefat 

etmiştir. Kabri, Ankara’da, Gülveren Mezarlığı’ndadır. 

27 Mayıs 1960 ihtilâli sırasında Ali İhsan Kalmaz adlı bir topçu teğ-

men, Büyük Postane binasını ele geçirmeye çalışırken öldürülmüştür. De-

demi başka bazı Diyanet mensuplarıyla birlikte yürürken gösteren fotoğ-

raf işte o törene aittir. Dedem, 1960’lı yıllarda ‚sıla-i rahim‛ diye zaman 

zaman Sivas’a gelir; tanıdıklarını ziyaret eder; eski yerleri, mezarlıkları 

gezerdi. Mesela şimdiki Stadyum ve Yıldız Blokları yanında babasının 

mezarını bulmuştu. Kendisi bir Cuma günü Sivas’ta Mor Ali Baba’nın ir-

fani mekânına gitmiş; son postnişin Vahid Efendi’yi ziyaret etmişti. İkindi 

namazı kılındıktan sonra iri taneli, doksan dokuzluk tesbihi çıkardılar ve 

‚Efendi hazretleri, buyur‛ diye verdiler. Beklemediği bu durum karşısın-

da tedirgin olan dedem, hemen bana ‚Ayakkabılarımı al!..‛ dedi; oradan 

birlikte alelacele ayrıldık. O yıllara ait bir hatıram da şudur: Bir gün Si-

vas’taki Meydan Camii’nde bir kişi dedemin yanına gelip ‚Efendi, him-

met!..‛ dedi. Dedem ona çıkışır gibi şöyle cevap verdi: ‚Ne demek him-

met?!. Lâ ilâhe illâ’llah Muhammedü’r-resûlullah’tan daha büyük himmet 

olur mu?!.‛ 

Sevenleri çeşitli illerden gelerek dedemi zaman zaman ziyaret eder; 

kendisine hediyeler getirirlerdi. Ömrünün son yıllarında -herhâlde yaşlı-

lığın da tesiriyle- hayata küsmüş gibiydi. Onun geride bıraktığı kitaplar 

arasında -aklımda kaldığı kadarıyla- Kara Davut, Hayat Ansiklopedisi, zira-

atle ilgili olanlar vardı.  

                                                           
9 Ahmet Fehmi Bey’in kızı Vehibe Hanım’ın kerimesi F. Uğur Toçsoy, bize dayısı hakkında 

şu bilgileri verdi: ‚Mehmed Edip Erturan, 1948 yılında Tıp Fakültesini başarıyla bitirmiş ve 

çocuk hastalıkları ihtisasını tamamlamıştır. Çankaya Muhafız Alayı doktoru olduğundan 

‚Köşk‛, yani cumhurbaşkanlığı ile de yakın münasebetler içinde bulunmuştur. Kendisinin 

Yenimahalle 5. Durakta hususi muayenehanesi vardı. Dayımdan intikal eden binada onun 

hayrına bir doktorla ortak olarak otuz beş yıl sağlık hizmeti verdik. Bu bina hâlen hayır işle-

rine tahsis edilmiş durumdadır.‛  
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DEĞERLENDİRME 

Ahmet Fehmi Erturan, 21 Eylül 1927 tarihinde yazdığı manzum Ter-

cüme-i Hâl Varakası’nda, yani hayat hikâyesi kâğıdında askerliği konusun-

da şu bilgileri verir:  

‚Seferberlik zuhûruyla bu mülk-i san‘atı yıkdı 

Çeken bilir o âfet şerrini eyvâh ne âfetdir 

 

Ben asker olduğum eyyâmı da zevk eyledim çarha  

Gam-ı âlâm-ı dehri zevk edinmek de bir cesâretdir‛  

Görüldüğü gibi, şair burada seferberliğin meydana çıkışıyla -daha 

önce bahsettiği- sanat ülkesini yıktığını, o musibetin kötülüğünü ancak 

çekenin bildiğini belirtmekte; kendisinin asker olduğu günleri de zevkli 

geçirdiğini söyleyerek dünya acılarının kederini zevk edinmeyi de bir ce-

saret saymaktadır. Naklettiğimiz ikinci beyti, onun I. Dünya Harbi yılla-

rında asker olduğunu düşündürmektedir. Fakat Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı’nın 02/ 11/ 1978 tarihinde Ankara Valiliğine gönderdiği cevabi yazıdan, 

Ahmet Turan Erturan’ın ‚askerlik hizmetini gösterir belge‛nin dosyasın-

da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu resmî kayıt, torununun sözlü olarak 

tarafımıza verdiği bilgiyle birlikte değerlendirildiğinde manidar görün-

mekte ve Erturan’ın askere gitmemiş olabileceği ihtimalini akla getirmek-

tedir. Bununla beraber müdiriyet makamı için yazdığı Tercüme-i Hâl Va-

rakası’nda seferberlik sırasında asker olduğu günlerden bahsetmesi, bu 

hususta -şimdilik- kesin hüküm vermemize engel teşkil etmektedir.  

Ahmet Fehmi Bey’in bir kısmı Arap harfli ve kendi el yazısıyla olan 

şiirleri, 1925 yılı sonunda Sivas’tan ayrılıp Suriye, Mısır, Arabistan gibi 

ülkelere gittiği yolundaki rivayeti teyid etmiyor; memleketinde birkaç se-

ne daha yaşadığını, burada geçim sıkıntısı çektiğini, ihtiyaçlarını karşıla-

maya yetecek kadar gelir temin edebileceği bir işe girmeye uğraştığını; 

sonuçta Şura-yı Devlet azasından Eyüp Sabri Bey’in yardımı sayesinde 

kadastro, daha sonra 1936-42 seneleri arasında vakıflar memuru olarak 

çalıştığını gösteriyor. Yukarıda da başka bir vesileyle belirttiğimiz gibi, 

onun bazı şiirlerini yazdığı tarih ve yerlere dair kayıtlarından, 1920’li se-

nelerin sonlarında ve 1930’lu yıllarda yurdumuzun çeşitli şehirlerinde bu-

lunduğu anlaşılmaktadır. Meselâ, eldeki bir kısım şiirleri, Ahmet Fehmi 

Bey’in 1928’de Sivas, Mart 1929’da Çankırı, 1929’da Ilgaz, Ocak 1933’te 

Trabzon, 1934’te Giresun, 15 Mayıs 1934 tarihinde Gemlik’te olduğunu 

göstermektedir. Bundan dolayı A. Sungu Erturan’ın bilhassa babası ve ha-

laları gibi yakınlarından naklen verdiği bazı bilgilerle bu kayıtların nasıl 

uzlaştırılabileceği, bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Ancak ken-
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di yazdıklarıyla resmî vesikalardan edinilen malûmatın daha tercihe lâyık 

olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır.  

Ahmet Fehmi Erturan’ın Mevlidi, elde bulunan şiirleri ve 1957’de La-

tin harfleriyle bastırılan kitapçığı, edebî bilgileri edindiğini, İslâmî ilimlere 

belirli derecede vâkıf olduğunu, Tibyân, Câmiu’s-sagîr gibi Arapça eserler-

den faydalandığını ortaya koymaktadır. O, bu bilgileri ya şahsî gayretiyle, 

bizzat okuyarak veya çeşitli derslerin verildiği yerlere devam ederek ho-

calardan tahsil etmiştir. Kendisi 1956 yılında Diyanet İşleri Reisliğinden 

vaizlik vazifesi talep ettiği dilekçesinde medrese tahsili gördüğünü, 

‚Memurlara Mahsus Hâl Tercümesi Kâğıdı‛nda ise icazetnamesinin zayi 

olduğunu belirtmiştir. Burada İslâmî ilimleri nerede ve kimlerden edindi-

ğini belirtmemesi ve icazetnamesinin de bulunmaması, onun gördüğü 

tahsilin derecesi ve mahiyeti hakkında bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır. 

Bundan dolayı Ahmet Fehmi Bey’in Sivas Askeri Rüşdiyesi ve Cizvit 

İ‘dâdi(lise)sindeki orta tahsilinden sonra düzenli bir yüksek öğrenim gö-

rüp görmediği, kesin olarak belli değildir. Ayrıca onun Fatih dersiamla-

rından olduğu ve Diyanet İşleri Reisliği Murakabe Heyetinde bulunduğu 

sözlü bilgisini teyid edecek bir vesikaya da Diyanet İşleri Başkanlığında 

bulunan sicil dosyasında rastlayamadığımızı ifade etmek isteriz.  

  

ESERLERİNDEN ÖRNEKLER 

Sözümüzün başında ifade ettiğimiz gibi, 2008’de Ahmed Fehmi Ertu-

ran’ın Mevlidini, 2011’de ise anılan eseri dışındaki manzumelerinden otuz 

küsurunu yayınlamıştık. Burada o metinlere ilaveten mutasavvıf şairimi-

zin başka bazı şiir ve yazılarını, eserleri için örnek olarak vereceğiz.  

 

I- Sıhhiye Dâiresinde açılan muhâsebecilik imtihânında birinciliği 

kazandığım hâlde, hakkımın ziyâıyla ikincilik kazanan efendinin tâyînin-

den dolayı Sivas vâlîsi Süleyman Bey’e yazılan manzum arz-ı hâl sureti.  

 

Sivas Vâlîsi Devletlü Süleyman Beyefendi’ye, 

Ey Süleymân-ı zamân vâli-i âlî zî-şân 

Çekerim derd-i maîşetde sitem hayli zamân 

 

Bu zaîf âşık-ı âvâre-dilim bak ne diyor 

Ne revâ sâye-i adlinde olalım perişân 

 

Cebr-i nefs eyleyerek beklediğim istikbâl 

Meğer açmışdı geçen gün bize rû-yı imtihân 
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Sıhhiye dâiresinde nice beyler var idi 

Sorulan şeylere verdimdi cevâb hayli nişân 

 

‚Sen kazandın‛ diye tebrîk ederek bendenizi 

Hakkımı kaybetdiler şimdi bugün durma amân 

 

Şâirim hem kâtibim hem de Latince bilirim 

Orta tahsilde de hall eylemişim hayli kân (?) 

 

Var elimde nice mazbut vesâ’ik a beyim 

Hem muallim hem musannif bir zaîf ü nâ-tüvân 

 

Sâye-bahş olmaz imiş bilgisi insân olana  

‚Arka iste‛ dediler doğru mudur şimdi zamân 

 

İktidâr ise eğer maksad-ı mülk ü millet 

Hâzırım emrinize aç yeni bir anket hemân 

 

Menşeli olmayanı etdiler ammâ tercîh 

Bu mudur ya a beyim emr-i Hudâvend-i cihân 

 

Her kimin hakkına bir zerre kadar erse ziyân 

Gece gündüz bana gelsin diye etdin i‘lân 

 

Bugün Allâh bilir çekdiğim âlâmı, yeter 

Yoksa tâcîz mi ederdim seni ay mîr-i zamân 

  

Aylığım şimdi sekiz yüz bu revâ-yı hak mı 

On nefer âilem oldu bana bir bâr-ı girân 

 

Kaybolan hakkımı verdir beni eyle ihyâ 

Yoksa şekvâ ederim Ahmed-i Muhtâr’a inan 

 

O şehin adlini tedkîk ederek hak-bîn ol 

Çarh-ı gerdûn eder insan olanı hâkle yeksân10 

 

Gel sükût et yetişir bunca işâret kâfi 

Seni mesrûr eder Ahmed bu Süleymân-ı zamân 

 

                                                           
10 Bu mısrada vezin aksıyor. 
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*1. Ey zamanın Süleyman’ı, yüksek, şanlı vali, geçim derdiyle hayli 

zamandır eziyet çekiyorum... 2. Bu zayıf, âşık ve avare gönlüm, bak, ne 

diyor: Senin adaletinin sayesinde perişan olmamız uygun mudur? 3. 

Kendimi zorlayarak beklediğim istikbal, meğer geçen gün bize imtihan 

yüzü açmıştı. 4. Sıhhiye (Sağlık) Dairesinde birçok beyler vardı; sorulan 

şeylere cevap, hayli nişan (doğruluk alametli, takdire değer karşılık) ver-

diydim. 5. ‚Sen kazandın‛ diye bendenizi tebrik ettiler ama şimdi hakkı-

mı kaybettiler. Aman, bugün durma! 6. Şairim, hem kâtibim, hem de La-

tince (Latin asıllı yeni harflerle okuyup yazma) bilirim. Orta tahsilde de 

oldukça kaynak (?) çözmüşüm. 7. Beyim, elimde tutulmuş birçok vesika 

var. Hem öğretmen, hem yazar, zayıf ve güçsüz (bir kişiyim). 8. İnsan 

olana bilgisi bir saye (koruma) vermezmiş... Bana bir ‚Kayırıcı ara!‛ dedi-

ler. Şimdi zaman doğru mudur? (Bu zamanda işe girebilmek için koruyu-

cu ve kayırıcı araştırmak doğru mudur?) 9. Eğer ülke ve milletin isteği (o 

iş konusunda) güç-kuvvetse, emrinize hazırım! Hemen yeni bir anket açın 

(kadro ilan edin?)! 10. Ama kökenli olmayanı tercih ettiler... Beyim, dün-

yanın sahibinin (Cenab-ı Hakk’ın) emri bu mudur? 11. ‚Her kimin hakkı-

na zerre kadar zarar dokunsa, bana gelsin!‛ diye gece- gündüz ilan ettin. 

12. Bugün çektiğim acıları Allah bilir. Yeter< Yoksa seni rahatsız mı 

ederdim ey zamanın beyi! 13. Aylığım şimdi sekiz yüz< Bu, hakka uy-

gun mudur? On kişilik ailem bana ağır bir yük oldu< 14. Kaybolan hak-

kımı verdir, beni ihya et (dirilt)! Yoksa Hz. Peygamber’e şikâyet ederim, 

inan. 15. O sultanın adaletini inceleyerek gerçeği gör! Feleğin çarkı insanı 

yerle bir eder< 16. Ahmet, gel, sus, bunca işaret yeter< Bu zamanın Sü-

leyman’ı seni sevindirir<+ 

Vâli Süleyman Bey maalesef göründüğü gibi olmadığı ve hattâ hak-

sızlığın tâmîrine bile aldırış etmediği cihetle kendisine şifâhî mürâcaatım-

da fırkadan korktuğunu, partinin arzu ettiğini tâyin mecbûriyetinde ol-

duğunu söyledi. Çok teessüf ettim. Vâlî değil hâmil-i vebâli oldunuz. (?). 

Kayda mecbur kaldım. 11 Kânûn-ı Evvel (?) sene 928. 

 

II- Şûrâ-yı Devlet A‘zâ-yı kirâmından muhterem Eyyub Sabri Bey’in 

nazargâh-ı edîbânelerine, 

Pek muhterem efendim! 

‚< özürlerimiz‛ nâm kıt’a-i bergüzîdelerini işitdim. Pek beğendim. 

Hak bilir vicdânınızın ulviyetine kandım. İnsanlığınıza tamâmiyle inan-

dım. Birkaç aydır kalbimi alt-üst eden bir hâli arza melce’ ancak efendimi 

intihâb etdim. Âsâr-ı edîbânelerine intisâb etdim. Gönlümden 
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Âdem olmak çâresinden nâ-ümîdim gel yetiş 

Âdemiyyet sırrını izhâr eden âdem bana 

mısraı doğdu. Ümîd-i istikbâlimi nurlara boğdu. Zâyi olmakda bulunan 

hukukumun muhâfazasına ufak bir tenezzülünüz kâfî; ani’l-gıyâb 

meftûn-ı edîbânenizden imdâdiye vâfî ve şâfîdir.  

Bendeleri Türk ve Müslümanım. Sivas’da Nergisoğlu’dur unvânım. 

Vilâyetimiz rüşdiyesinden ve Cizvit i‘dâdîsinden bâ-şehâdetnâme me’zûn 

bir hakîr; pek şirin ve serî‘ Latince yazar bir fakîr. Ve emlâk, arâzî ser-

muharrirliğinde bulunmuş, daha birçok vazîfelerle de tecrübe olunmuş 

me’murlardan mâdûdiyetim hasebiyle vilâyât tahrîr-i mesâfât komitele-

rinden birisine tâyînim için Mâliye Vekâleti vâsıtasiyle Kadastro müfettiş-

liğine Latince ve Türkçe üç kıt‘a istida ve fotoğrafla < (?) varakamı da 

takdîm etmiştim. Bilmem hatâ mı etmiştim? İki buçuk aydır bir âsârı 

zuhûr etmedi. Tâkîbe de gücüm yetmedi. Lutfen arz-ı hâllerimin mevki‘-i 

muâmeleye vaz‘ına ve emr-i tâyînime inâyet, hakk-ı müktesebin izhârına 

delâlet buyurmalarını 

Kadr-i âdem bilmeyenler şübhesiz âdem değil 

Âdem oldur kim ise (?) izhâr-ı hakka âşinâ  

temhîdâtiyle o pâk ve nezîh vicdânınızın îcâbını bekler; dâimâ efendimi 

eteklerim. 30 Kânûn-ı Sânî (?) sene 29.  

Taahhüdlü. Telgrafla alınan cevab 

Bilirim kadrini gāyetle yüce 

Tâyîn olundunuz hemân bu gece 

Seksen lira şimdilik maâşınız 

Arz-ı tebrîk eder hürmetkârınız.  

 29 Kânûn-ı Sânî (?) sene 929.  

 

III- Sivas’tan bir zâtın Hicaz’a gittiğinden dolayı bendelerinin de mü-

tehassiri bulunduğum o mübârek Medîne-i Münevvereye gitmekliğim 

için himemât-ı âlî-cenâbânelerine dehâlet ettiğim ârif-i âgâh ve âşık-ı Haz-

ret-i Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Tevfik Beyefendiye 

 

İstirhâm 

Va‘d-i kerîminle eyledin ihyâ 

Beni yâr ile gönder Tevfik Bey 

Günbegün inler bu dil-i şeydâ 

Beni yâr ile gönder Tevfik Bey 
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Sohbetinden nice dürler derildi 

Mürde gönüllerin gönlü dirildi 

Evliyâ defteri sana verildi 

O defter aşkına gönder Tevfik Bey 

 

Buyurdun efendim nazarı ilâc 

Şefîu’l-müznibîn sâhibü’l-mi‘râc 

Hâlıka mahbubsun bizlere ser-tâc 

Ser-tâcın aşkına gönder Tevfik Bey 

 

Seyri lî ma olan ârif-i billâh 

Tasdîk eylemişim ben seni vallah 

Libâs-ı acz ile dersin eyvallah 

Allâh’ın aşkına gönder Tevfik Bey 

 

Şüphesiz tevfîk-ı Rabbânî sensin 

Bütün âriflerin irfânı sensin 

Gönül erbâbının sultânı sensin 

Sultânın aşkına gönder Tevfik Bey 

 

Bi-hakk-ı Çâr-Yâr-i Cenâb-ı Ahmed 

Vâcibdir Tevfik Bey sana muhabbet 

Şüphesiz görünür senden Muhammed 

Muhammed aşkına gönder Tevfik Bey 

 

[I- Değerli vaadinle beni ihya ettin (manen dirilttin), (kendine) dost 

et, gönder Tevfik Bey! Bu çılgın gönül günden güne inler< Beni dost et, 

gönder Tevfik Bey! II- Sohbetinden birçok inciler derildi; ölü kalplerin 

gönlü dirildi. Evliya defteri sana verildi. O defter aşkına gönder Tevfik 

Bey! III- ‚Efendimin bakışı ilaç<‛ diye buyurdun. Günahkârlara şefaat 

edici, miraç sahibi, Yaratan’ın sevgili(kulu ve elçi)si, bizim başımızın tacı-

sın. Başının tacı aşkına gönder Tevfik Bey! IV- Ey gezip dolaşması ‚Benim 

Allah ile öyle bir vaktim vardır ki<‛ olan, Allah’ı bilen (zat)! Vallahi ben 

seni tasdik etmişim. Âcizlik giyeceğiyle ‚eyvallah!‛ dersin. Allah’ın aşkı-

na gönder Tevfik Bey! V- Şüphesiz İlahi yardım sensin; bütün ariflerin ir-

fanı sensin. Gönül sahiplerinin sultanı sensin. Sultanın aşkına gönder Tev-

fik Bey! VI- Hz. Peygamber’in dört dostunun yüzü suyu hürmetine, sana 

dostluk dinen gerekli vazifedir Tevfik Bey! Şüphesiz senden Hz. Peygam-

ber görünür. Muhammed aşkına gönder Tevfik Bey!]  
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IV- Şûrâ-yı Devlet A‘zâ-yı Kirâmından Sabri Bey’e, 

Sivas’ta bulundun otuz yıl evvel 

Hayâlin yâdımda hayâta (?) bedel 

 

Eyyubsun sabrın celb etdi şifâ 

Adamsın eyledin ahdine vefâ 

 

Ey mahz-ı kerem, edîb-i âzam 

Mutlakā rehberin Habîb-i efham 

 

Maksadın etmektir düşküne ihsân 

Fıtraten meleksin diyemem insân 

 

Esrâr-ı gönülden olmuşsun âgâh 

Medhini zikreder bak bütün efvâh 

 

Ölmüşü ihyâ etdiğin meczûm 

Ulüvv-i cenâbın herkesçe mâlûm 

 

Müstahsen ahlâkın himmetin âlî 

En küçük lütfunu görenler vâlî 

 

Dünyâlar durdukça var ol efendim 

Sertâcım sen oldun ey bî-menendim 

 

Şükründen âcizim ne desem billâh 

Var etsin seni Hazret-i Allah 

 

*Şura-yı Devlet (Danıştay’ın) Değerli Üyelerinden Sabri Bey’e- 1. Otuz 

sene önce Sivas’ta bulundun< Hayalin, hatırımda hayata bedel< 2. Eyüp-

sün, sabrın şifayı çekti. Adamsın, sözünü yerine getirdin. 3. Ey cömertliğin 

ta kendisi, pek büyük edip! Senin rehberin, mutlaka değeri ve şanı en bü-

yük Sevgili(Peygamber)dir. 4. Maksadın düşküne iyilik etmektir. Yaratılış-

tan meleksin, sana insan diyemem! 5. Gönül sırlarından haberdar olmuş-

sun. Bak, bütün ağızlar seni övgüyle anıyor. 6. Ölmüşü dirilttiğine kesin ka-

rar verilmiş. Cömertliğin herkesçe bilinmiş< 7. Ahlâkın beğenilmiş; gayre-

tin yüksek< En küçük iyiliğini görenler vali< 8. Dünyalar durdukça var ol 

efendim! Ey benzeri olmayan (büyüğüm), başımın tacı sen oldun. 9. Vallahi 

ne desem (bu nimetin) şükründen âcizim. Hazret-i Allah seni var etsin!]  



 354        Adem Ceyhan 

V- Çankırı’dan Sivas’a 29 Mart Sene 929 

Eyvâh ki yakdı beni derd-i ciğer-sûz-ı firâk 

Şüphesiz yevm-i haşirdi bana rûz-ı iftirâk  

 

Zulmet-i leyl-i firâkı geçmenin imkânı yok 

Elime girmez ise meş’ale-efrûz-ı firâk 

 

Sohbetinden beni mehcûr eden âsâr-ı kader 

Sînemi yâreledi tîr-i ciğer-dûz-ı firâk 

 

Kaynayan (?) sözleri tanzîm ne mümkün ey dil 

Kalbini sarsmadadır meşgale-i (?) rûz-ı firâk 

 

Sana tevfîkı yetişmezse eğer şevket ile 

Kavurur mezraa-i fikrini Temmûz-ı firâk 

 

*1. Eyvah, ciğer yakıcı ayrılık derdi beni yaktı< Ayrılık günü şüphe-

siz bana mahşer günüydü. 2. Eğer ayrılık meşalesini aydınlatan (kandil) 

elime geçmezse, ayrılık gecesi karanlığının geçmesi mümkün değil< 3. 

Beni senin sohbetinden uzak düşüren, kaderin eserleridir. Ayrılığın ciğeri 

delip geçen oku bağrımı yaraladı< 4. Kaynayan sözleri düzenlemek ne 

kadar zor< Ayrılık gününün meşgalesi, senin kalbini sarsıyor< 5. Eğer 

şevket(kudret ve heybet)le sana yardımı yetişmezse, ayrılık Temmuzu se-

nin fikir tarlanı kavurur...+ 

 

İSLÂM DİNİNİN TEMELİ TEMİZLİKTİR11 

Kıt‘a  

Tertemiz olmalı her bir âdem 

Böyle emreyledi Fahr-i Âlem 

Kalbi tathîre şitâb et ey cân 

Parlasın sende de nûr-ı îmân 

medlûlunca, mâlûm-ı âlî olsun ki, İslâm dîninin temeli, tahâret, yani te-

mizliktir. Dört nevidir:  

1- Tahâret-i Zâhire, 

2- Tahâret-i Bâtına, 

3- Tahâret-i  Ledünniye, 

4- Tahâret-i Sırrîye, 

                                                           
11 Eserde konuşmayı kaydeden veya matbaada dizen kimseden ileri geldiği anlaşılan bazı ya-

zım hataları tarafımızdan düzeltilmiştir. 
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Bu hususta Ankara’da Kurtuluş Cami-i Şerifi kürsüsünde yapmış ol-

duğum takrirler, bazı zevat tarafından not ve istinsah edilerek müstefid 

olduklarını dikkat-i nazara alan talebelerimizden B. Ali Şekeroğlu, bu not-

larımın tab’ını deruhde etmekle işbu risale meydana gelip din kardeşle-

rimize ittihaf kılındı. 

     Ankara Merkez Vaizlerinden 

     Hacı Ahmet Fehmi Erturan 

 

رين صدق الله العظيم
ّّ
 المتطه

ّّ
ابين و يحب

ّّ
 التو

ّّ
 الله يحب

ّّ
حيم ان

ّّ
حمن الر

ّّ
 بسم الله الر

 Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm  

İnne’llâhe yuhibu’-tevvâbîne ve yuhibbü’l-mutatahhirîne. Sada-

ka’llâhü’l-azîm  

Bakara suresinin 222’inci ayeti.  

Bu ayetin sebeb-i nüzûlü: Yahudi ve Nasaranın insanlık ve medeni-

yete yakışmaz pisliklerle müştegil bulundukları, Sabit bin Decac *Dahdah 

olmalı+ tarafından Resul-i Ekrem Efendimizden suale cevab olarak nazil 

olmuştur.12  

Tercüme ve Tefsiri: 

ابين
ّّ
 التو

ّّ
 الله يحب

ّّ
 Tahkik, Cenab-ı Allah celle celâlühü hasbe’l-beşeriye ان

vuku bulacak her türlü mâsıyetlerden çok çok tevbe edenleri sever.  
ّّ

يحب

 
ّّ
رينالمتطه  ve tertemiz olmak için çalışanları da, yani fuhşiyattan, her türlü 

muharremattan, pisliklerden sıyrılıp temizlenenleri de sever. Binâen aleyh 

siz de Hazret-i Allah’ın sevdiği gibi olunuz ve Allah’ın sevdiklerini seviniz. 

 ين على النّّظافة الحديث قال النّّبى صلّّى الله علي  ه و سلّّم بنى الدّّ

 هور شطر االيمان   الطّّ

  ب
ّّ
 الطي

ّّ
ب و يحب

ّّ
 الله طي

ّّ
 ان

 هوا باليهود صدق رسول الله
ّّ
فوا افنيتكم و ال تشب  الجود فنظّّ

ّّ
 الكرم جواد يحب

ّّ
ّّ النّّظافة كريم ٌيحب

 نظيف يحب

-Hadis-i Şerifler- 

 Kāle’n-Nebî salla’llâhü aleyhi ve sellem: Büniye’d-dîni ale’n-nezâfeti 

 et-Tuhûru şatru’l-îmân 

 İnnallâhe tayyibün yühibbü’t-tayyib 

 nazîfün yühibbu’n-nezâfete, kerîmün yühibbu’l-kerem, cevâdü yü-

hibbu’l-cûd. Fenazzifû efniyeteküm ve lâ teşebbehû bi’l-Yehûd. Sa-

daka Resûlu’llah. 

                                                           
12 Tıbyan’dan. 
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Hadislerin Tercümesi 

1-  ‚İslâm dini temizlik üzerine bina olunmuştur.‛ Yani dinin temeli te-

mizliktir. 

2-  ‚Temizlik imanın şatrı, yani yarısıdır.‛ Her mümin tertemiz olmalıdır. 

3-  ‚Cenab-ı Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri ziyadesiyle tayyibdir; çok 

tayyib ve temiz olanları sever.  

4-  Naziftir; çok nazif ve tertemiz olanları sever. Kerimdir, kerem ve 

inayeti gayet boldur, halka ikram edenleri de çok sever. Cevaddır, 

yani gayetle cömerttir; cömert olanları sever.  

 

Sizler de bu sevgilere lâyık olmak ve rızâ-yı Sübhâniyeyi bulmak için 

yukarda saydığımız ahlâk-ı müstahsene-i İlâhiyye ile mütehallık olunuz 

ve tertemiz olarak ebnâ-yı cinsinize ikrâm edip cömertlikle hareket ederek 

Yahudiler gibi kirli, paslı, hasis olmayınız ve onlara ahlâkan da benzeme-

yiniz‛ diye buyrulmuştur.  

Muhterem cemaat,  

Allah’ın indinde en ziyade beğenilen din, dîn-i İslâm olduğu, Kur’ân-

ı Kerim’de bildirilerek م سَلَّ دَّ الله اِّاْلِّ ْ
ن ينَّ عِّ ِّ

َّّّ الدّّ
-buyurulmuştur. Yukarıda kay اِّن

dettiğimiz âyet-i İlâhiye ve emr-i celîl-i Peygamberimize müsteniden, bu 

mübarek dinin temeli temizliktir. Arab lisanında ‚tahâret‛ denilir. 

Temizlik, bir vazîfe-i İslâmiye ve insâniye, temizlik tevsî-i rızka bir 

vesîle-i Rabbâniye13, temizlik sebeb-i af ve mağfiret-i Rahmâniye, temizlik 

bâdî-i sıhhat ve âfiyet-i memleket-i Sübhâniyedir.  

Bundan dolayı, o güzellerin en güzeli, temizlerin en temizi olan Haz-

ret-i Muhammed sallâllahü aleyhi ve sellem efendimiz ان
َّ
نَّ ااْلاِّيم

افَّة مِّ َّّّظَّ
-en) اَّلن

Nezâfeti mine’l-îmân) fermânı ile de îmânın da esâsını teşkîl eden, temizlik-

tir. Bu hususta daha nice nice hadîs-i şerifler vardır. Fakat bunları tâdat mü-

teasir olmakla itâle-i14 kelâmdan sarf-ı nazarla asıl mevzûmuza gelelim: 

İmâm-ı Gazâlî rahmetu’llahi aleyhi’l-bârî İhyâ-yı Ulûm nam kitabında 

tahâret, yani temizliği böylece tevcih buyuruyorlar: ‚Tahâret 4 nevidir: 

1- Tahâret-i Zâhire, 

2- Tahâret-i Bâtına, 

3- Tahâret-i  Ledünniye, 

4- Tahâret-i Sırrîye, 

                                                           
13 Cenab-ı Peygamber Efendimiz ‚Daima temizliğe, abdeste devam edenlerin rızkı bol olur‛ 

buyurmuşlardır. (C. S.). 
14 İtâle, uzatmak demektir. 
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1- Tahâret-i Zâhire 

Gözle görünen veya şemmen15 bilinen, vücudumuzda, elbise veya 

ibadet edeceğimiz yerdeki necâset ve pislikleri gidermek ve tertemiz etmek-

tir ki, buna ilmihal lisânı ile ‚necâsetten tahâret‛ denilir ki namazın şartla-

rından ikincisi olur. İşbu tahâret-i zâhire yapılmaz ise, namaz sahih olmaz. 

 

Tahâret-i Zâhire Ne ile Yapılır? 

Su, toprak, niyet-i kalbiye ile olur. Her hangi bir suyun eşkâl-i selâse-

sinden birisi noksan olursa bile onunla yıkanılır. Eşkâl-i selase, yani 1- 

rengi, 2- tadı, 3- kokusu, bunlardan biri noksan olursa bile caizdir. Üzüm 

asması veya hurma çubukları suyu, yağmur ve kar suyu ile de olur. Top-

rak, su bulunmaz ise veya su bulunup da istimâlinde şer‘î mahzur bulu-

nur ise, toprakla ve teyemmümle tahâret yapılır. Misaller: 

1-  Kendisine gusül lâzım gelmiş veya abdest alacak olan kimse su bu-

lamaz veya su bulursa bile suyu kullanırsa hastalığı artacağını bilen 

kimse ve yahut misafir bulunduğu hanede su istemekte veya yıkan-

makta utanç veya mahzurlu olan kimse, gusül veya abdestle niyet 

edip teyemmüm yapar ve işbu teyemmümü ile namazını kılar. 

2-  Başına su dökülürse başına şiddetli ağrı gelen kimse vücudunu yı-

kar; başını yıkamadan guslü sahih olur. 

3-  Her hangi uzvu kesilmiş ve yarası sarılı olan kimsenin yarasını aç-

madan, diğer vücudunu yıkamakla veya teyemmüm ile gusül veya 

abdesti sahih olur. 

 

Niyet-i Kalbiyye: Su veya teyemmüm ile tahâret mümkün olmayan 

yerlerde de niyet-i kalbiye kâfi gelir.16 Misâller: 

1-  Tepeden tırnağa bir ağaca iple bağlanmış kimse, ancak kalben ve 

lisânen niyeti tahârete kâfi gelir; îmâ ile namazını kılar. 

2-  Elleri ayakları kesilmiş ve yüzünden cerahat akan kimsenin lisânen 

niyeti kâfi gelir. 

3-  Üzeri, vücudu, bulunduğu mahal, necâsetle mülevves olan, bir 

helâya haps edilmiş kimsenin namazı nasıl olur? 

 

El-cevap: Niyet-i kalbiye ile kılar; tahârete lüzum yoktur. Çünki her 

taraf telvis edilmiştir. Teyemmüm de yapamaz. 

 

                                                           
15 Şem, koku demektir. 
16 ‚Hümum üzerine galebe iden musallînin kalben ve lisanen niyeti kâfi gelir.‛ Tahtavi (cilt, 1, 

sayfa 96). 
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II- Tahâret-i Bâtına 

Vücudun her uzvunu bir takım günah, cinayet ve kabahattan muha-

faza etmektir. Bunun çâresi nedir? ان بِّالله
َّ
 اِّيم

Tahâret-i bâtınanın çaresi, îmân-ı billâhdır. Yani ‚Allâhu Teâlâ daima 

bizi görür ve her hareketimizi bilir‛ diye fiilen tasdîk-ı tam ile hareket et-

mektir. Hakikî îman buna derler ve en büyük nasîhat budur. Fakat bu 

lâfla kalmamalıdır. Allah’ın gördüğü ve bildiği yerde içki, zina, hırsızlık 

sâir muharremat işlenir mi? Bunu kendisine rehber eden kimse, cennetlik-

tir. Misal, tahâret-i bâtıneye misâl: 

Meşhur Türk valilerinden Erzincanlı Hacı İzzet Paşayı zamanın pa-

dişahı Abdülhamid’e ‚Şarap içiyor‛ diye gamz etmişler. Padişah bunu 

huzuruna çağırıp şarap ikram etmiş. Buna karşı, ‚Padişahım, biz tam 

imanlıyız. Allah’ın gördüğü yerde nasıl şarap içeriz? Bu haramdır‛ diye 

kadehi yere vurmuş. İşte iman böyle olur. 

 

III- Tahâret-i Ledünniye 

Tahâret-i ledünniye kalbi, şer‘an mezmûm olan çirkin şeylerden te-

mizlemek, nûr-ı mârifet-i İlâhiye ile tenvîre şitâb etmektir. Bunun miftahı, 

yukarıda târif ettiğimiz zâhirî, bâtınî tahâretlere devâm etmek ile berâber 

kalbi huturât-ı dünyeviye ve nefsiyeden tevakkîye icbâr ve dâimâ zât-ı 

pâk-i Ehadiyeti ve şefaat-i seniyye-i Ahmediyeyi hatırlamakla tahsîl olu-

nur. Bu hususta Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin Fütûhât-ı Mekkiyyesinin 

68 inci babına ircâ-ı nazar edelim:17 

                                                           
17 Muhyiddîn-i Arabî, an-asıl Endülüslü Kürd aşireti reislerinden bir zatın oğlu olup 1160 tari-

hinde doğmuş. Küçük yaşta ilme merak etmiş ve makarr-ı ulemâ olan Şam’a gelip Câmi-i 

Ümevi dersiamlarından meşhur Muhammed Reisi’l-ulemâya mürâcaat etmiş ve hocanın o 

günkü dersi salât ale’n-Nebî bahsi olmağla ‚Her kim bir maksadın husûlü için ‘Salla’llâhü 

aleyke yâ Muhammed!’ okumaya devam ederse, elbette o zat murâdına nâil olur‛ demişlerdir. 

Bunu işiten Muhyiddin, o gece, sabaha kadar devamla okumuş; sabaha karşı hafif bir uy-

ku< Uykuda Hz. Peygamber’i rüyada görmüş. ‚Ne istersin oğlum?‛ buyurulmuş. ‘Yâ 

Resûlallah, ben hiç bir şey bilmem. Bana ilim öğret‛ ricasında bulunmuş. ‘Aç ağzını!’ diye-

rek nefes-i iksirleriyle ihyâ buyurmuşlar. Uyandıklarında, evvelîn ü âhirînin ilmiyle dol-

muşlar ve mükemmel Arabî ilme vâsıl olarak ertesi günü hocanın huzuruna yüksek bir âlim 

sıfatıyla çıkmışlar ve hocanın vahdet-i vücud hakkındaki dersini tenkîd ederek ‘Hocam, her 

şey Hak ile kāim olunca, mâsivâ nerde kalır?’ diyerek herkesi hayrete düşürmüşler. 

‘Sen Arapça bilmez bir Kürt iken, bunu ve Arap lisanını nasıl öğrendin?’ sualine ‘Akşam 

Kürt idim; sabahleyin Arab oldum!..’ cevabını vermişler. Bununla dersi büyük yerden aldık-

larını, ledünniyâta vukūfunu îzah buyurmuşlar. İlm-i ledünde yed-i tûlâ sahibi olmuşlar. 

Pek çok âsârı mevcûd olup Kur’ân-ı Kerîmi tefsir ve daha bir çok kitap tasnif etmişler ve 

Te’vilât-ı Kur’âniye nâmiyle 300 ciltten ibaret eseri meşhurdur. Sırr-ı hurûf ve istihrâcâtı pek 

çok olup ‘Şeyh-i Ekber’ namı ile mârufdur. 
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Hazret-i Muhyiddîn-i Arabî tahâreti, nezafet manasına tevcih buyu-

rup bir sıfat-ı tenzîhiye olmağla hissî temizlik, mânevî temizlik diye bi’t-

tavsîf ‘Tahâret-i hissiye’ gözle görülebilen âzâların temizlenmesi ve şer‘an 

bildirilen işlerle yine şer‘an bildirilen yerlerin ve her uzvun tertemiz 

edilmesinden ibaret olup bu dahi abdest, gusül ve teyemmümle olur. 

 

Tahâret-i Mâneviye 

Sür çıkar gayri gönülden tâ tecellî ide Hak 

Pâdişah konmaz serâya hâne mâmûr olmadan 

    H. Şems-i Sivâsî 

 

Bunun miftahı, aşkullah ve muhabbet-i Resûlullâh ile her nefeste Al-

lah’ı zikretmektir. Her mü’min için elzem olan, tasfiye-i kalpdir. Zîrâ 

Hazret-i Peygamber Efendimiz işbu hadîs-i şerifte  

 الله تعالى ال ينظر الى صوركم و اموالكم و لكن ينظر قلوبكم و اعمالكم
ّّ
 ان

(İnne’llâhe Teâlâ lâ yenzuru ilâ suveriküm ve emvâliküm ve lâkin 

yanzuru kulûbiküm ve a‘mâliküm)18 buyuruldu. Tercümesi: ‘Cenâb-ı 

Allâhu Teâlâ sizin sûretinize ve zenginliğinize, malinize bakmaz, illâ kalbi-

nizin temizliğine ve ibâdet ve tâat ile amelinize nazar eder’ buyurulmuştur. 

 

Pend-i Mânevî 

Tevbe eyle yapma isyan bir dahi 

Göz yaşiyle yıka kalbi ey ahi 

 

Tertemiz bir secde kıl Allâh’a sen 

Vâsıl ol kalbinde beytu’llâha sen 

 

Sa‘y edip kaldır o varlık dağını 

Seyr edersin ol zaman dost bâğını 

 

Bulmak istersen cihanda izzeti 

Çok temiz ol eyle icrâ sünneti 

 

 

                                                                                                                                    
Bir takım ham softalara karşı ‘Sizin taptığınız, benim ayağımın altındadır!’ diye söylediği 

söz için 1236’da Şam’da öldürülmüş; Sultan Selim Şam’a gidince o sözü söylediği yeri kaz-

dırmış; iki kazan altın bulunmuş ve şimdi medfun bulunduğu Sâlihiye mahallesindeki câmi 

ve türbe o altınlarla yapıldığı rivayet edilmiştir. Kaddesa’llâhu esrârehüm. (1160-1236). 
18 Camiü’s-sagîr hadislerinden 
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Fehmi Hakdan gayri her şey’i çıkar 

Kirli kalple zikr-i19 Hakdan ne çıkar 

 

IV- Tahâret-i Sırriye 

Tahâret-i sırriye, kalbini daima Allâhu Zü’l-celâle teslîm etmektir ve 

muhabbetullaha tahsis kılmakdır ki, bu ancak peygamberlerin ve Cenâb-ı 

Hakkın velî kullarının îmânı gibi tam bir iman ve tam bir aşk ile mümkün 

olabilir. Elhâsıl, hakîkî bir tahâreti tam idrak için, evvelâ nefsin şüphe ve 

tereddütlerini kaldırmak ve aklı Allah’dan başkasını düşünmemesini te-

min etmek icap eder. İşte bunu yapana mü’min-i has denilir.20 Binâen 

aleyh mü’min sıfat-ı İlâhiye ve ahlâk-ı Hazret-i Muhammediyeyi muttasıf 

olarak tahâret-i sırriyeye vâsıl olurlar. 

 

Sâhib-i Dürer’e göre temizlik 

Tahtavî de temizliği ‚maddiye ve mâneviye‛ olarak iki kısma ayırıp 

1- (Maddî tahâret) bedenini, libasını, yerini, yurdunu, sözünü özünü, gü-

cünü, kavlini, fiilini giyeceğini, yiyeceğini21 her şeyini tertemiz etmek. 2- 

Mânevî tahâret ise rûhun tertemiz olmasıdır ki, bu da kelâm, sıdk, hayâ, 

tevâzu, edep, sebat gibi mânevî şerefleri hilkat edinip hayâtın sırrı ve ta-

biat-ı unsuriye ve cismiyemizin neş’et ve hılkat-ı asliyesiyle ُّّّوم
ي  الْقَّ

ُّّّ
ى

َّ
-Hay) ح

yü’l-Kayyûm) olan Cenâbı Hakk’ı müşâhedeye şitâp yolunda kendi hilkat 

ve teşekkülümüzü düşünmek  
ْ
م كُّ سِّ ى اَّْنفُّ

 فِّ
َّ
  و

َّ
ون

ُّ
ر صِّ

ْ
اَّفََّلَّ تُّب  (ve fî enfüsiküm efelâ 

tübsırûne)22 fermânından hissemend olup boşuna yaratılmadığını düşü-

nerek, her türlü şirk, riyâ ve mâsıyetten çekinip Allah’ın huzuruna terte-

miz çıkmak icap eder. 

 

Hülâsa 

Dersimizin, risalemizin başındaki Hazret-i Allah’ın ve sevgili Pey-

gamberi Muhammed Mustafa salla’llâhu aleyhi ve sellem efendimizin 

                                                           
19 Bazı müfessirîn ‚Zikrin en efdali, namaz‛ diye tefsir buyurmuşlardır. Zira bir günde 40 

rekât namaz vardır. Bu, 40 rekât namazda ise 80 secde ve 1000 Allah deyip 44 salâvat ve bir 

hayli Kur’an okuyoruz. Hazret-i Allah Kur’ân-ı Kerimde ‚Namaz en büyük zikrullahdır‛ bu-

yurdular. Derecâtı sofiye ‚lafza-i Celâl ve tevhid‛ diye tevcih buyurdular. 
20 ‚Mü’min‛, Allah’ın sıfatı olup sevdiklerini azaptan ve cemî-i mahlûkātını zulümden 

muhâfaza edici demektir. İşte bu sıfatla muttasıf ve Allah’a, Peygambere ve kitaplarına ina-

nıp mucibince amel edenlere mü’min denilir. 
21 İbadet ve duasının kabûlünden bir feyiz alamadığını arz eden ashaptan Hazret-i Sa‘d’a Ce-

nab-ı Fahr-i Âlem Efendimiz  (Yâ Sa‘d, etıb mat‘amek!) Yani ‚Yemeğini terte-

miz et!‛ diye buyurmuşlardır. 
22 Zâriyat Suresinde. 
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emirleri mûcibince, ilk vazîfemiz temizliktir. Bunu yapmak mümkündür. 

Her şahıs temizlik yapabilir. Yazık değil midir ki Cenab-ı Hakk’ın bize 

bahş ettiği bu vücûdu birtakım gayr-ı ahlâkî ve gayr-ı şuurî hareketler ve 

pislikler içinde telvîs etmek? Bu güzel akıl, kalp ve ruhumuzu zehirleye-

rek mahvetmemek lâzımdır. Hattâ verem ve serpici hastalıklardan ko-

runmak, vazîfe-i dîniyemiz olup temizliğe vâbestedir. 

Yalnız ‚Ben müslümanım‛ demek kâfi gelmez< ‚Müslüman‛ kim-

lerdir? Bakınız Cenâb-ı Fahr-i Âlem efendimiz şu hadîs-i şeriflerinde nasıl 

tarif buyurmuşlardır:  

 المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده

(el-Müslimü men selime’l-müslimûne min lisânihi ve yedihi) 

(Câmiü’s-sagîr). Tercümesi: ‚Müslüman o kimsedir ki, elinden, dilinden 

kimseye zarar gelmeye.‛  

Heman Cenâb-ı Allah cümlemizi tertemiz ve makbûl kullarından ey-

lesin! Âmin ve salla’llâhü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi 

ecmaîn. Ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn. 

 

İSLÂM DİNİNİN TEMELİ TEMİZLİKTİR (Günümüz Türkçesiyle) 

Kıt’a  

Tertemiz olmalı her bir âdem 

Böyle emreyledi Fahr-i Âlem 

Kalbi tathîre şitâb et ey cân 

Parlasın sende de nûr-ı îmân 

 

*Her bir insan tertemiz olmalıdır. Âlemin Övüncü (Hz. Peygamber) 

böyle emretti. Ey can (gibi değerli dost), kalbini temizlemeğe acele et ki 

sende de iman nuru parlasın!+ (beyitlerinden de) anlaşıldığı gibi, yüksek 

(şahsınızca) bilinmiş olsun ki, İslâm dininin temeli, taharet, yani temizlik-

tir. Temizlik dört çeşittir:  

1- Taharet-i Zâhire, (Dış yüz temizliği) 

2- Taharet-i Bâtına, (İç temizliği) 

3- Taharet-i Ledünniye, (Allah bilgisi ve sırlarına ait temizlik) 

4- Taharet-i Sırriye (Gizli, ruhi temizlik) 

 

Bu hususta Ankara’da Kurtuluş Cami-i Şerifi kürsüsünde yapmış ol-

duğum anlatımlar, bazı saygıdeğer kişiler tarafından not ve kopya edil-

miş; onların faydalandıklarını dikkat nazarına alan talebelerimizden B. 



 362        Adem Ceyhan 

Ali Şekeroğlu, bu notlarımın basılmasını üstlenmekle işbu kitapçık mey-

dana gelip din kardeşlerimize hediye olarak sunuldu.  

     Ankara Merkez Vaizlerinden 

     Hacı Ahmet Fehmi Erturan 

 

رين صدق الله العظيم 
ّّ
 المتطه

ّّ
ابين و يحب

ّّ
 التو

ّّ
 الله يحب

ّّ
حيم ان

ّّ
حمن الر

ّّ
بسم الله الر  

 Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. ‚Allah çok tevbe edenleri ve te-

mizlenenleri sever.‛ Yüce Allah doğru söyledi.  

(Bakara suresinin 222’inci ayeti).  

Bu ayetin iniş sebebi: Yahudi ve Hristiyanların insanlık ve medeniye-

te yakışmaz pisliklerle uğraştıkları, Sabit bin Dahdah tarafından Resul-i 

Ekrem Efendimizden sorulmasına cevap olarak inmiştir.23  

Tercüme ve Tefsiri: 

 
ّّ
ابين ان

ّّ
 التو

ّّ
الله يحب  Doğrusu, Cenab-ı Allah celle celâlühü insanlık icabı 

olarak meydana gelecek her türlü günahlardan çok çok tevbe edenleri se-

ver. رين
ّّ
 المتطه

ّّ
 ve tertemiz olmak için çalışanları da, yani edep, terbiye يحب

ve ahlâka aykırı olan işlerden, her türlü haram kılınmış şeylerden, pislik-

lerden sıyrılıp temizlenenleri de sever. Bundan dolayı siz de Hazret-i Al-

lah’ın sevdiği gibi olunuz ve Allah’ın sevdiklerini seviniz. 

  ين على بى صلّّى الله عليه و سلّّم بنى الدّّ
ّّ
 النّّظافة الحديث قال الن

 هور شطر اال   يمانالطّّ

  ب
ّّ
 الطي

ّّ
ب و يحب

ّّ
 الله طي

ّّ
 ان

 هوا باليهود صدق رسول الله
ّّ
فوا افنيتكم و ال تشب  الجود فنظّّ

ّّ
 الكرم جواد يحب

ّّ
ّّ النّّظافة كريم ٌيحب

 نظيف يحب

Hadis-i Şerifler 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: ‚Büniye’d-dîni ale’n-nezâfeti‛ 

 et-Tuhûru şatru’l-îmân 

 İnnallâhe tayyibün yühibbü’t-tayyib 

 Nazîfün yühibbu’n-nezâfete, kerîmün yühibbu’l-kerem, cevâdü yü-

hibbu’l-cûd. Fenazzifû efniyeteküm ve lâ teşebbehû bi’l-Yehûd. Sa-

daka Resûlu’llah. 

 

Hadislerin Tercümesi 

1-  ‚İslâm dini temizlik üzerine kurulmuştur.‛ Yani dinin temeli temiz-

liktir. 

                                                           
23 Tıbyan’dan. 
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2-  ‚Temizlik imanın yarısıdır.‛ Her mümin tertemiz olmalıdır. 

3-  ‚Cenab-ı Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri çok iyidir; çok iyi ve te-

miz olanları sever.  

4-  Temizdir; çok temiz, tertemiz olanları sever. Kerimdir, iyilik ve lütfu 

son derece boldur; halka ikram edenleri de çok sever. Son derece cö-

merttir; cömert olanları sever.  

 

Sizler de bu sevgilere lâyık olmak ve Allah’ın rızasını bulmak için 

yukarda saydığımız İlâhi güzel ahlâkla ahlâklanınız ve tertemiz olarak tü-

rünüzün oğullarına (diğer insanlara) ikram edip cömertlikle hareket ede-

rek Yahudiler gibi kirli, paslı, cimri olmayınız ve onlara ahlâkça da ben-

zemeyiniz‛ diye buyrulmuştur.  

Muhterem cemaat,  

Allah katında en fazla beğenilen dinin İslâm dini olduğu, Kur’ân-ı Ke-

rim’de bildirilerek م سَلَّ دَّ الله اِّاْلِّ ْ
ن ينَّ عِّ ِّ

َّّّ الدّّ
-buyurulmuştur. Yukarıda kaydetti اِّن

ğimiz İlâhi ayete ve Peygamberimizin yüce emrine dayanarak (diyebiliriz 

ki), bu mübarek dinin temeli temizliktir. Arap dilinde ‚tahâret‛ denilir. 

Temizlik, İslami ve insani bir vazife, temizlik rızkın genişletilmesine 

Rabbani bir vesile24, temizlik Rahman’ın af ve bağışlamasına sebep, temiz-

lik sağlığa ve İlâhi memleketin afiyetine vesiledir.  

Bundan dolayı, o güzellerin en güzeli, temizlerin en temizi olan Haz-

ret-i Muhammed sallâllahü aleyhi ve sellem efendimizin ان
َّ
نَّ ااْلاِّيم

افَّة مِّ َّّّظَّ
 اَّلن

(Temizlik imandandır) buyruğu ile de imanın da esasını meydana getiren, 

temizliktir. Bu hususta daha nice nice hadis-i şerifler vardır. Fakat bunları 

saymak zor olduğu için, sözü uzatmaktan vazgeçerek asıl konumuza ge-

lelim: 

İmâm-ı Gazâlî (Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun) İhyâ-yı Ulûm 

adlı kitabında tahâret, yani temizliği şöylece izah buyuruyorlar: ‚Temizlik 

dört türdür: 

1- Taharet-i Zâhire, (Dış yüz temizliği) 

2- Taharet-i Bâtına, (İç temizliği) 

3- Taharet-i Ledünniye, (Allah bilgisi ve sırlarına ait temizlik) 

4- Taharet-i Sırriye (Gizli, ruhi temizlik) 

 

 

                                                           
24 Hz. Peygamber Efendimiz ‚Daima temizliğe, abdeste devam edenlerin rızkı bol olur‛ bu-

yurmuşlardır. (C. S.). 
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1- Dış Temizlik 

Gözle görünen veya koku olarak bilinen, vücudumuzda, elbise veya 

ibadet edeceğimiz yerdeki pislikleri gidermek ve tertemiz etmektir ki, bu-

na ilmihal diliyle ‚necasetten taharet‛ (pislikten temizlenmek) denilir ki 

namazın şartlarından ikincisi olur. İşbu dışyüz temizliği yapılmazsa, na-

maz sahih (doğru ve sağlıklı) olmaz. 

 

Dış Temizliği Ne ile Yapılır? 

Su, toprak, kalp niyeti ile olur. Herhangi bir suyun üç şeklinden birisi 

eksik olursa bile onunla yıkanılır. Üç şekil, yani 1- rengi, 2- tadı, 3- koku-

su, bunlardan biri noksan olursa bile caizdir. Üzüm asması veya hurma 

çubukları suyu, yağmur ve kar suyu ile de olur. Su bulunmazsa veya su 

bulunup da kullanılmasında şer’i mahzur bulunursa, toprakla ve teyem-

mümle temizlik yapılır. Örnekler: 

1-  Kendisine gusül gereken veya abdest alacak olan kimse, su bulamaz 

veya su bulursa bile suyu kullanırsa hastalığı artacağını bilen kimse 

ve yahut misafir bulunduğu evde su istemekte veya yıkanmakta 

utanç veya mahzurlu olan kimse, gusül veya abdeste niyet edip te-

yemmüm yapar ve bu teyemmümü ile namazını kılar. 

2-  Başına su dökülürse başına şiddetli ağrı gelen kimse vücudunu yı-

kar; başını yıkamadan onun guslü sahih (sağlıklı) olur. 

3-  Her hangi bir organı kesilmiş ve yarası sarılı olan kimsenin yarasını 

açmadan, vücudunun diğer tarafını yıkamakla veya teyemmümle 

gusül veya abdesti sahih olur. 

 

Kalbî Niyet: Su veya teyemmümle temizliğin mümkün olmadığı 

yerlerde de kalp niyeti yeterli olur.25 Örnekler: 

1-  Tepeden tırnağa bir ağaca iple bağlanmış kimsenin ancak kalple, içten 

ve dille niyeti temizliğe kâfi gelir; o, ima (işaret) ile namazını kılar. 

2-  Elleri ayakları kesilmiş ve yüzünden cerahat akan kimsenin dille ni-

yeti yeterlidir.  

3-  Üzeri, vücudu, bulunduğu yer, pislikle kirli olan, bir helâya hapse-

dilmiş kimsenin namazı nasıl olur? 

 

Cevap: Kalp niyetiyle kılar; onun temizlenmesine gerek yoktur. 

Çünkü her taraf kirletilmiştir. Teyemmüm de yapamaz. 

                                                           
25 ‚Üzerine kederler, tasalar baskın olan namaz kılanın kalpten ve dille niyeti kâfi gelir.‛ Tah-

tavi (cilt, 1, sayfa 96). 
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II- İç Temizliği  

Vücudun her organını birtakım günah, cinayet ve kabahatlerden ko-

rumaktır. Bunun çaresi nedir? ان بِّالله
َّ
 اِّيم

İç temizliğinin çaresi, Allah’a imandır. Yani ‚Yüce Allah daima bizi 

görür ve her hareketimizi bilir‛ diye fiilen tam doğrulamayla hareket et-

mektir. Hakiki iman buna derler ve en büyük nasihat budur. Fakat bu 

lâfla kalmamalıdır. Allah’ın gördüğü ve bildiği yerde içki içilir, zina, hır-

sızlık ve diğer dince haram olan şeyler işlenir mi? Bunu kendisine rehber 

eden kimse, cennetliktir. İç temizliğine örnek: 

Meşhur Türk valilerinden Erzincanlı Hacı İzzet Paşa’yı zamanın pa-

dişahı Abdülhamid’e ‚Şarap içiyor‛ diye gammazlamışlar. Padişah bunu 

huzuruna çağırıp şarap ikram etmiş. Buna karşı, ‚Padişahım, biz tam 

imanlıyız. Allah’ın gördüğü yerde nasıl şarap içeriz? Bu haramdır‛ diye 

kadehi yere vurmuş. İşte iman böyle olur< 

 

III- Ledünnî (Allah bilgisi ve sırlarına ait) Temizlik  

Ledünnî temizlik, kalbi, İslâm dinince kötülenmiş olan çirkin şeyler-

den temizlemek, İlâhi marifet ışığı ile aydınlatmağa acele etmektir. Bunun 

anahtarı, yukarıda tarif ettiğimiz dış ve iç temizliklere devam etmekle be-

raber, kalbi dünyaya ve nefse ait düşüncelerden sakınmaya zorlamak ve 

daima Bir Allah’ın mübarek zatını ve Hz. Muhammed’in yüce şefaatini 

hatırlamakla elde edilir. Bu hususta Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin 

Fütûhât-ı Mekkiyyesinin 68 inci babına bakışımızı geri döndürelim:26 

                                                           
26 Muhyiddîn-i Arabî, aslen Endülüslü Kürt aşireti reislerinden bir kişinin oğlu olup 1160 yı-

lında doğmuş. Küçük yaşta ilim öğrenmek istemiş ve âlimlerin durduğu yer olan Şam’a ge-

lip Câmi-i Ümevi hocalarından meşhur, âlimlerin reisi Muhammed’e müracaat etmiş. Ho-

canın o günkü dersi Hz. Peygamber üzerine dua ve selâm olduğundan, ‚Her kim bir isteği 

elde etmek için ‘Salla’llâhü aleyke yâ Muhammed!’ okumaya devam ederse, elbette o kişi 

muradına erer‛ demişlerdir. 

Bunu işiten Muhyiddîn, o gece, sabaha kadar devamla okumuş; sabaha karşı hafif bir uyku< 

Uykuda Hz. Peygamber’i rüyada görmüş. ‚Ne istersin oğlum?‛ buyurulmuş. ‘Yâ Resûlal-

lah, ben hiç bir şey bilmem. Bana ilim öğret!‛ ricasında bulunmuş. ‘Aç ağzını!’ diyerek iksir 

nefesleriyle (manen) diriltmişler. Uyandıklarında, öncekiler ve sonrakilerin ilmiyle dolmuş-

lar ve mükemmel Arapça bilmeye erişerek ertesi günü hocanın huzuruna yüksek bir âlim 

sıfatıyla çıkmışlar ve hocanın vahdet-i vücud (varlığın birliği) hakkındaki dersini tenkid 

ederek ‘Hocam, her şey Hak ile ayakta durunca, masiva (Allah’tan başka bütün varlıklar) 

nerede kalır?’ diyerek herkesi hayrete düşürmüşler. 

‘Sen Arapça bilmez bir Kürt iken, bunu ve Arap dilini nasıl öğrendin?’ sorusuna karşı ‘Akşam 

Kürt idim; sabahleyin Arab oldum!..’ cevabını vermişler. Bununla dersi büyük yerden aldıkla-

rını, Allah bilgisi sırlarına vâkıf olduğunu izah buyurmuşlar. Ledün ilminde çok geniş bilgi 

sahibi olmuşlar. Pek çok eserleri mevcud olup Kur’ân-ı Kerîmi tefsir etmiş ve daha birçok kitap 
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Hazret-i Muhyiddîn-i Arabî temizliği, nezafet manasına izah buyu-

rup bir tenzih (kusur ve günahlardan arınma, Allah’ın her türlü kusur ve 

noksandan uzak bulunduğuna inanma) sıfatı olduğundan hissî temizlik, 

manevi temizlik diye vasıflandırır. ‚Hissî temizlik‛, gözle görülebilen or-

ganların temizlenmesi ve İslâm dinince bildirilen işlerle yine dince bildiri-

len yerlerin ve her uzvun tertemiz edilmesinden ibaret olup abdest, gusül 

ve teyemmümle olur. 

 

Manevi Temizlik 

Sür çıkar gayri gönülden tâ tecellî ide Hak 

Pâdişah konmaz sarâya hâne mâmûr olmadan 

    H. Şems-i Sivâsî 

*Başkalarını gönülden uzaklaştır, çıkar ki Allah’ın sırları belirsin, gö-

rünsün. Ev bayındır olmadan sultan saraya konmaz<+ 

Bunun anahtarı, Allah aşkı ve Allah Resulünü sevmekle her nefeste 

Allah’ı zikretmektir. Her mümin için pek gerekli olan şey, kalbi temizle-

mektir. Çünkü Hazret-i Peygamber Efendimiz işbu hadis-i şerifte  

 الله
ّّ
تعالى ال ينظر الى صوركم و اموالكم و لكن ينظر قلوبكم و اعمالكم ان   

(İnne’llâhe Teâlâ lâ yenzuru ilâ suveriküm ve emvâliküm ve lâkin 

yanzuru kulûbiküm ve a‘mâliküm)27 buyurdu. Tercümesi: ‘Cenab-ı Allah 

sizin şeklinize ve zenginliğinize, malınıza bakmaz; ancak kalbinizin te-

mizliğine ve ibadet ve taat ile amelinize bakar’ buyurulmuştur. 

 

Manevi Öğüt 

Tevbe eyle yapma isyan bir dahi 

Göz yaşiyle yıka kalbi ey ahi 

 

Tertemiz bir secde kıl Allâh’a sen 

Vâsıl ol kalbinde beytu’llâha sen 

 

                                                                                                                                    
yazmışlar ve Te’vîlât-ı Kur’âniye adıyla 300 ciltten ibaret eseri meşhurdur. Harflerin sırrı ve ma-

na çıkarımları pek çok olup ‘Şeyh-i Ekber’ (En Büyük Şeyh) namı ile bilinmiştir. 

Birtakım ham softalara karşı ‘Sizin taptığınız, benim ayağımın altındadır!’ diye söylediği 

sözden dolayı 1236’da Şam’da öldürülmüş; Sultan Selim Şam’a gidince o sözü söylediği yeri 

kazdırmış; iki kazan altın bulunmuş ve şimdi gömülü bulunduğu Salihiye mahallesindeki 

cami ve türbenin o altınlarla yapıldığı rivayet edilmiştir. Allah onun sırlarını mübarek eyle-

sin. (1160-1236). 
27 Câmiü’s-sagîr hadislerinden 
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Sa‘y edip kaldır o varlık dağını 

Seyr edersin ol zaman dost bâğını 

 

Bulmak istersen cihanda izzeti 

Çok temiz ol eyle icrâ sünneti 

 

Fehmi Hakdan gayri her şey’i çıkar 

Kirli kalple zikr-i28 Hakdan ne çıkar 

 

*Tevbe et, bir daha günah işleme; ey kardeş, kalbi gözyaşıyla yıka! Al-

lah’a tertemiz bir secde et; kalbinde Allah’ın evine eriş... Çalış, o varlık da-

ğını kaldır; o zaman Dost bağını seyredersin... Dünyada itibar elde etmek 

istersen, çok temiz ol; sünneti yerine getir. Fehmi! Allah’tan başka her şeyi 

(kalbinden) çıkar! Kirli kalple Hakk’ı hatırlamak ve anmaktan ne çıkar?!.+ 

 

IV- Sırri (Gizli, ruhi) Temizlik  

Sırri temizlik, kalbini daima Yüce Allah’a teslim etmektir ve Allah 

sevgisine tahsis etmektir ki, bu ancak peygamberlerin ve Cenab-ı Hakkın 

veli kullarının imanı gibi tam bir iman ve tam bir aşk ile mümkün olabilir. 

Sözün kısası, hakiki bir temizliğe tam erişmek için, her şeyden önce nefsin 

şüphe ve tereddütlerini kaldırmak ve aklın Allah’tan başkasını düşün-

memesini sağlamak icap eder. İşte bunu yapana has mümin denilir.29 

Bundan dolayı müminler, İlâhi sıfatlar ve Hazret-i Muhammed’in 

ahlâkıyla vasıflanmış olarak sırri temizliğe kavuşurlar.  

 

Dürer (Adlı Eserin) Yazarına Göre Temizlik 

Tahtavî de temizliği ‚maddi ve manevi‛ olarak iki kısma ayırıp 1- 

Maddi temizlik bedenini, giyeceğini, yerini, yurdunu, sözünü, özünü, gü-

cünü, kavlini, fiilini giyeceğini, yiyeceğini30 her şeyini tertemiz etmek. 2- 

                                                           
28 Bazı müfessirler ‚Zikrin en faziletlisi, namaz‛ diye tefsir buyurmuşlardır. Çünkü bir günde 

40 rekât namaz vardır. Bu, 40 rekât namazda ise 80 secde (edip) ve 1000 Allah deyip 44 

salâvat ve bir hayli Kur’an okuyoruz. Hazret-i Allah Kur’ân-ı Kerimde ‚Namaz en büyük 

zikrullahdır‛ buyurdular. Dereceleri sufiler ‚Allah ismi ve tevhid (Lâ ilâhe illâ’llâh)‛ diye 

izah buyurdular. 
29 ‚Mü’min‛, Allah’ın sıfatı olup sevdiklerini azaptan ve bütün yaratmış olduğu şeyleri zu-

lümden koruyucu demektir. İşte bu sıfatla vasıflanmış olan, Allah’a, Peygambere ve onun 

kitaplarına inanıp gereğince amel edenlere mümin denilir. 
30 İbadet ve duasının kabulünden bir feyiz (verimlilik) alamadığını arz eden sahabelerden 

Hazret-i Sa‘d’a Âlemin Övüncü (Hz. Peygamber) Efendimiz  (Yâ Sa‘d, etıb 

mat‘amek!) Yani ‚Yemeğini tertemiz et!‛ diye buyurmuşlardır. 
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Manevi temizlik ise ruhun tertemiz olmasıdır ki, bu da doğru sözlü oluş, 

hayâ, alçak gönüllülük, edep, sebat gibi manevi şerefleri yaratılış edinip 

hayatın sırrı ve unsurlara ait ve bedenî tabiatımızın meydana geliş ve asli 

yaratılışıyla ُّّّوم
ي  الْقَّ

ُّّّ
ى

َّ
 olan Cenabı Hakk’ı görmeye acele (Hayyü’l-Kayyûm) ح

yolunda kendi yaratılış ve şekillenmemizi düşünmek  
َّ
ون

ُّ
ر صِّ

ْ
ْ اَّفََّلَّ تُّب

م كُّ سِّ ى اَّْنفُّ
 فِّ

َّ
 و

(ve fî enfüsiküm< Efelâ tübsırûne)31 *Nefislerinizde de (ibretler vardır.) 

Bunları görmüyor musunuz?+ buyruğundan ibret alıp boşuna yaratılma-

dığını düşünerek her türlü şirk, riya ve günahtan çekinip Allah’ın huzu-

runa tertemiz çıkmak icap eder. 

 

Sözün Özü 

Hazret-i Allah’ın ve sevgili peygamberi Muhammed Mustafa sal-

la’llâhu aleyhi ve sellem efendimizin dersimizin, kitapçığımızın başındaki 

emirleri gereğince, ilk vazifemiz temizliktir. Bunu yapmak mümkündür. 

Herkes temizlik yapabilir. Cenab-ı Hakk’ın bize bağışladığı bu vücudu 

birtakım ahlâka aykırı ve şuursuzca hareketler ve pisliklerle kirletmek ya-

zık değil midir? Bu güzel akıl, kalp ve ruhumuzu zehirleyerek mahvet-

memek lâzımdır. Hatta verem ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak, dinî 

vazifemiz olup temizliğe bağlıdır.  

Yalnız ‚Ben Müslümanım‛ demek yetmez< ‚Müslüman‛ kimlerdir? 

Bakınız Âlemin Övüncü (Hz. Peygamber) Efendimiz şu hadis-i şeriflerin-

de nasıl tarif buyurmuşlardır:  

 المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده

(el-Müslimü men selime’l-müslimûne min lisânihi ve yedihi) 

(Câmiü’s-sagîr). Tercümesi: ‚Müslüman, elinden, dilinden kimseye zarar 

gelmeyen kişidir.‛  

Cenab-ı Allah cümlemizi daima tertemiz ve makbul kullarından ey-

lesin! Âmin. Allah’ın selâmı, rahmeti efendimiz Muhammed’in, onun ai-

lesi ve bütün arkadaşlarının üzerine olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah 

içindir.  

 

SONUÇ 

2002’de manzum Tercüme-i Hâl Varakası, Altıncı Şehir-Sivas adlı der-

nek bülteninde yayınlanan ve daha ziyade halıcılığı üzerinde durulan Si-

vaslı Ahmet Fehmi Erturan’ın Mevlidi, 2008 yılında Cumhuriyet Döne-

minde Sivas Sempozyumunda tarafımızdan ilim dünyasına tanıtılmıştı. 

                                                           
31 Zâriyat Suresinde. *Kur’an, 51/21]. 
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2011’de Müjgân Üçer’e Armağan kitabı içinde otuz küsur şiirini daha ya-

yınladığımız Ahmet Turan veya Ahmet Fehmi Erturan hakkındaki araş-

tırmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmalar sonucunda onun Arap harfli el 

yazısıyla meydana getirdiği şiir defterine ve Diyanet İşleri Başkanlığı ar-

şivindeki sicil dosyasına ulaştık; ayrıca 26 Nisan 2019 Cuma günü torunu 

Ahmet Sungu Erturan’la Sivas’ta görüşerek hakkında bilgi aldık. Ahmet 

Fehmi Bey’in el yazısıyla zamanımıza intikal eden şiir defteri, daha önce 

görmediğimiz bazı manzumelerini ihtiva etmekte; yer yer hayat safhala-

rına dair kayıtlar da taşımaktadır. Onun Diyanet İşleri Başkanlığı arşivin-

de bulunan dosyasında ise adı, anne, baba ismi, doğum yeri ve yılı, evli-

likleri, çocukları, ilmî derecesi, çalışma hayatı, bilhassa Ankara’da 

1952’den sonra başlayan birkaç senelik fahrî, sonra 1956’dan 1965 yılına 

kadar süren kadrolu vaizlik vazifesi ve vefatı gibi konularda hayli bilgi 

edinilen vesikalar yer almaktadır. Torunu Ahmet Sungu Erturan’ın dede-

sinin hayatına dair bilhassa babası, halaları gibi yakınlarından naklen 

verdiği sözlü bilgilerle bahis konusu ettiğimiz yazılı ve resmî vesikalar 

arasında yer yer tenakuz ve uyuşmazlıklara rastlanmaktadır.  

Ahmet Fehmi Erturan’ın elde nüshaları bulunan manzum Mevlidi, şi-

irleri ve temizlik hakkında Latin harfleriyle basılmış kitapçığı; edebî bilgi-

leri edinmiş; mesnevi, gazel, kıt’a gibi nazım şekilleri ve daha ziyade aruz 

ölçüsüyle dinî, tasavvufi konularda eski tarzda manzumeler yazan bir şair 

olduğunu göstermektedir. Vaazlarında tutulmuş notların bastırılması su-

retiyle meydana gelen ve İslâm Dininin Temeli Temizliktir adını taşıyan ese-

ri ise Ahmet Fehmi Erturan’ın hadis, fıkıh, tefsir gibi İslâmî ilimlere vukuf 

derecesi hakkında fikir vermektedir. Onun eldeki yazılı vesikalarda isim-

leri anılan bazı eserleri daha varsa da bunların bir kısmının günümüze 

ulaşıp ulaşmadığı, nüshası veya nüshaları varsa, nerede veya kim(ler)de 

bulunduğu meçhuldür.  

Erturan’ın hayatı ve eserleri hakkında elde edilip değerlendirilen bu 

vesikalar, uzun ömrünün safhaları hakkında kendi beyanlarına ve resmî 

kayıtlara dayalı olarak daha fazla ve sıhhatli bilgiler edinilmesini sağla-

makta; edebî çevrelerde henüz pek tanınmayan Sivaslı bir mutasavvıf şai-

rin ilmî, irfani yönlerine de ışık tutmaktadır.  
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