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1001 Temel Eseri 
iftiharla sunuyoruz

Tarihimize m ânâ , millî benliğim ize güç ka
tan  kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eser
lere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyo
loji, felsefe, folklor gibi millî ruhu  geliştiren,ona 
yön  veren konularda ' ’G erçek eserler" elimizin 
altm dadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu 
eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü 
devirler değişm elere yol açm ış, dil değişm iş, 
yazı değişm iştir.

G özden ve gönülden uzak kalmış unutu l
m aya yüz tu tm uş -Ama değerinden h içb ir şey 
kaybetm em iş, çoğunluğu daha da önem  kazan
mış- binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, 
tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. 
Çünkü onları derleyip - toparlayacak ve 
günümüzün türkçcsi ile baskıya hazırlayacak 
değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalm aktadır.

Bin yıllık tarihim izin içinden süzülüp gelen 
ve bizi biz yapan, kültürümüzde "K öşet^şı" 
vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurta
rıp, nesillere u laştırm ayı plânladık.



Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız 
"1000  Temel Eser" serisi, Millî Eğitim  Bakanlı- 
ğmca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 
66 esere, yüzlerce ek yapm ayı düşündük ye 
"Tercüm an 1001 Temel Eser" dizisini yayınla
m aya karar verdik. "lOOO Temel Eser" serisini 
hazırlayan çok  değerli bilginler heyetini, yeni 
üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımız
dan yardım  vaadi aldık. Tercüm an'm  yayın 
hayatındaki geniş im kânlannı 1001 Temel Eser 
İçin daha da güçlendirdik. A rtık karşınıza gu
rurla, cesaretle çıkm am ız, eserlerimizi gözlere 
ve gönüllere sergilememiz zam anı gelmiş bulu
nuyor. Millî değer ve m ânâda her kitap ve her 
yazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir art 
düşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerli 
gibi o rtaya konm ayacaktır. Çünkü esas gaye bin 
yıllık tarihim izin tem elini, mayasını gözler 
önüne sermek, on lan  lây ık  oldukları yere o tu rt
m aktır.

Bu bakım dan 1001 Tem el Eser'den m addî 
h iç  b ir k â r  beklem iyoruz. Kârım ız sadece gu
rur, iftihar, hizm et zevki olacaktır.

KEMAL ILICAK

Tercüman Gazetesi Sahibi



I.Kûnos ("Kunoş”  okunur) 22 Eylül 1862 yılında Debrecen 
yakınlarındaki Hajdusamson'da doğdu. Yüksek öğrenimini Bu
dapeşte'de bitirdi. Daha üniversite öğrenciliği yıllarında halk di
line, halk kültürüne gösterdiği ilgiden, daha o sıralarda ilim  ala
nında yetenekli olduğu anlaşılmıştı. İlk  zamanlar hungaristik 
alanında çalışan Kunoş, daha yüksek öğrenimi sırasında türkolo- 
ji ile ve bu ilim  kolunun isim yapmış bilginleri olan A.Vambe'ry, 
J.Budenz ve B.Munkacsi gibi kimselerle tanışmış ve onlardan 
aldığı ilham İle türkoloji ile ilgilenmeye başlamıştı. Bunun üze
rine Türk halk edebiyatını ve halk dilini iyice tanıyıp öğrenebil
mek için bir süre Türk illerinde ve Anadolu'da yaşamağa karar 
verdi.

1885 yılında BulgaristanlI Türkler arasında kısa bir süre kal
dıktan sonra Anadolu'ya geçti. Bu inceleme yolculuğunun beş 
yıl süreceğini kendisi de düşünmemişti. Fakat topladığı ve 
yayınlamak üzere Macar İlim ler Akademisi'ne gönderdiği mal
zemeler, yalnız ilim  çevrelerinin ilgisini uyandırmakla kalmadı, 
çalışma ve İncelemelerinin ilin i çevreleri tarafından maddeten 
desteklenmesi sonucunu da verdi.

Türkiye'de bulunduğu yıllar süresinde İ.Kunos'un bir çok 
incelemesi çıkmış ve fo lkloristik çalışmalarının temeli sayılan 
Osmanlı-Türk halk şiirleri de o zaman yayımlanmıştır. Maca
ristan'a döndükten sonra ise birbiri ardına çıkan eserleri İ.Kû-



nos'un Türkiye'de geçirdiği yılları gerçek bir ilim adamı çalış
kanlığı ve heyecanı ile doldurduğunun en kesin delili olmuştur.
I.Kunos, Anadolu halkının hayatını gayet canlı bir şekilde çizen 
kısa yolculuk notlarından başka, Türk folklorunun bütün alanla
rını da tanıtmıştır. Bu yayınlar, halk türkülerinden masallara, ka
ragöz ve ortaoyunundan Nasreddin Hoca fıkralarma kadar Türk 
fo lk lor hâzinesinin eşsiz zenginliğini gözler önüne sermektedir, 

İ.Kûnos, topladığı Türk halk kültürü malzemelerini yalnızca 
ilim dünyasına tanıtmakla kalmamış, bu kültürü geniş kitlelere 
ulaştırmıştır. Sayısız yayınlarda biçimlenen bu çalışmalar ola
ğanüstü müspet yankılar uyandırmıştır. O kadar ki, İ.Kunos, pek 
kısa bir süre içinde yabancı ülkelerde de Türk folklorunun en 
mühim yayımcılarından biri olmuştur.

Avrupa türkoloji merkezleri, İ.Kunos'un çalışmalarına daha 
Türkiye'deki inceleme gezisi sırasında ilgi göstermeğe başlamış
lardı. Şüphesiz bunda, İ.Kunos'un İlm î çalışmalarını yönetçn 
j.Budenz'in büyük rolü olmuştur.

Bu alanda İ.Kunos'un yayınlar bakımından en mühim çalış
ması W.Radloff'un hazırladığı "Proben" adlı seriyle ilgilidir. Bu 
büyük seriye Kunos, Anadolu ve Rumeli Türk dilleri ile halk ede
biyatı mahsûllerini tanıtmakla katılmıştır, Leiden ve Leipzig'de 
yayınlanmış Almanca eserleri de bundan az mühim değildi. 
İ.Kunos'un değeri hakkında tanınmış Alman bilgini tü rko log- 
fo lklorist G, Jacob'un sözleri gerçekten önemlidir. Ona göre, 
İ.Kunos'un çalışmaları Türk fo lk lor araştırma ve incelemeleri
nin temeli sayılıyordu. Nitekim, Türk halk edebiyatının Avrupa'
da tanınmasına değeri ölçülemeyecek bir hizmette bulunan 
G.Jacob, yayınladığı "Türkische Bibliothek" adlı eserinde bu 
gerçeği açıkça belirtiyordu,

İ,Kûnos'un 1925-1926'da İstanbul ve Ankara'da konferans
lar vermek üzere Türk hükümeti tarafından dâvet edilmesi sonu
cunda, bâzı incelemeleri Türkçe de yayınlanmıştır,

i,Kunos, 1880 yıllarında çalışmalarına gerçekten bakir top
raklar üzerinde başladı. Osmanlı dili ve kültürü araştırmaları, 
Anadolu ve Rumeli halk dili ve halk kültürü araştırmalarını ta-



mamen gölgelemiş, gerilere atmıştı. Bu bakımdan Î.Kunos'un 
çalışmaları gerçekten birer keşif olarak kabul edilmişti. Bu ça
lışmalar türkologlar için Türk halkının Anadolu ve Rumeli 
kollarının incelenmesinde yeni boyutlar yaratmıştı. Böylece 
Î.Kunos'un çalışmaları gerçekten Türk folklorunda çok önem
li bir rol oynamıştı.

İ.Kunos'un yaygın yayımlama çalışmaları Türk fo lk lor hâzi
nesine yalnızca ilim alanında pencere açmakla kalmamış; bütün 
dünya dillerinde yayınlanan eserleri Türk halk kültürünün zen
ginliğini geniş çevrelere göstermiş, sevdirmiş ve şüphesiz bir 
çoklarını Türk kültürünün hayranı, Türk halkının dostu kılmıştır.

1945 yılında Budapeşte'de savaşlar devam ederken hayata 
gözlerini kapayan I.Kunos, hayatı boyunca takdir edilmiş bir 
ilim  adamı idi. Macar İlim Akademisi'nin, Paris Societe" Asiati- 
que'inin, Macar Krallığı Doğu Ticaret Akademisi'nin, Ulus
lararası Orta ve Doğu Asya Derneği’nin ve daha başka dernekle
rin üyesiydi.



İ.Kunos'un yabancı dillerde yayımlanan pek çok eserinden 
başlıcaları şunlardır;

1. Nylevolkalauz (Dil Bekçisi Kılavuzu), 1883.
2. Harom karagözjatek (Üç Karagöz oyunu), 1886.
3. Oszman-török nepköltelsi gyujtemeny (Osmanlı Türk halk 

şiiri koleksiyonu), 1887—89.
4. Török n^pmesek (Türk halk masalları), 1889.
5. Anatollai ke'pek (Anadolu resimleri), 1891.
6. Kisazsiai török nyelvjara'sok (Küçük Asya Türkçesinin 

ağızları), 1892.
7. Orta-ojunu (Ortaoyunu), 1899.
8. Köroğlu, 1893.
9. Kisazsiai török neprege'nyek (Küçük Asya Türk halk hikâ

yeleri), 1892.
10. Kisazsiai török dialektusoirol (Küçük Asya Türk diyalekt

leri üzerine), 1896.
11. Turkish fairy tales and fo lk  tales, Londra 1896.
12. Mundarten der Osmanen, St.Petersburg 1899.
13. Nasreddin hodsatrefai (Nasreddin Hoca fıkraları), 1899.
14. Chrestomathia turcica, 1899.
15. Schejch Sulejman efendi's Tschagatay-osmanisches Wör- 

terbuch, 1902.
16. Janua lingua ottomânicae. Oszman-török nyelvkönyv (Os-



> manii Türkçesi dil kitabı), 1905.
n.Türkische Volksmarchen aus Stanbul, Leiden 1905.
18. Ada-kalei Török nepdalok (Adakale Türk halk türküleri), 

1906.
19. Fortyfour Turkish Fairy Tales. Illustrated by Willy Po- 

gany, Londra, 1913.
Bu eserlerden ve daha başkalarından Türkçeye çevrilip yayın

lananlarının bazıları da şunlardır;
1. Anadolu Halk edebiyatı, Çev.: Hali! Fikret. Halk bilgisi 

Mecmuası. C.l (1928), S. 55-66 .
2. Türkler—Macarlar; Bizim Türk kardeşlerimize eski bir hi

kâye. Türk Duygusu, I. 4. (1329-1913), S. 6.
3. Halk edebiyatı örnekleri. 1-M âniler, Birinci kısım halkın 

sesi. Hakkın sesi. İstanbul 1339 (1923), Evkaf-ı İslâmiye 
Matbaası, S. 55.

4. Halk edebiyatı nümuneleri. Türkçe ninniler. İstanbul 1341 
(1925), Orhaniye Matbaası, S. 60.

5. Ortaoyunu: Büyücü oyunu. İstanbul 1304 (1888), S. 32.
6. Helva topu geçti. Folklor, 2. yıl, 19-22. S, 11-12- 

1 -2 /1971-1972, S. 42-46 .
7. Ağlayan elma ile gülen elma. Merak Şah ile Sade Sultan. 

(İk i Türk masalı.) İstanbul 1968 Tan Matbaası, S. 32.
8. Gül güzeli ve başka masallar. (İk i Türk masalı.) İstanbul 

1968, Tan Matbaası, S. 32.
9. Keloğlan masalları. İstanbul 1968, Tan Matbaası, S. 32.

10. Adakale Türk masalları. Çev.: Necmi Seren. İstanbul 1946, 
Ahmet Halit Kitabevi, S. 128,

11. Nar tanesi ve başka masallar. (Üç Türk masalı.) İstanbul 
1968, Tan Matbaası, S. 32.

12. Parmaksız Ahmet ile macun. (İk i Türk masalı.) İstanbul 
1968, Tan Matbaası, S. 32.

13. Rüzgâr dev ve zengin kardeş ile fakir kardeş. (İk i Türk ma
salı), İstanbul 1968, Tan Matbaası, S. 32.

14. Sihirli ayna ve külah, kamçı ile seccade. (İk i Türk masalı),



İstanbul 1968, Tan Matbaası, S. 32.
15. Yedi başlı ejderha ve başka masallar. İstanbul 1968, Tan 

Matbaası, S. 32.
16. Yılan peri ve dev oğlu. (İk i Türk masalı). İstanbul 1968, 

Tan Matbaası, S. 29.



I.Kunos'un eserleri arasında, 'Türk Halk Edebiyatı"nın önemli 
bir yeri vardır. 1925—1926'da İstanbul ve Ankara'da verdiği 
konferansların metni olan bu eser,bizzat Kunos'un gözlemlerine 
ve topladığı malzemelere dayanmaktadır.Halk edebiyatı deyince 
aklımıza gelen her türlü konu bu eserin içinde, az da olsa, yer- 
almaktadır. A.Vambeİ7 , Türk masallarının Macarca yayınların
dan birine yazdığı önsözde şöyle der: 'Türk halk edebiyatının 
hâzineleri sokaklara dağılmış inciler, pırlantalar. değerH taşlar 
gibi darmadağınık bir halde, kendisini toplaysak birisini bekli- 
yLQ£dAk I Kunos, tamamen ihmâl edilmiş bu edebî hâzineye ilgi 
gösterip, etrafa saçılmış bu değerleri toplayarak AvrupalI oku
yuculara eşsiz bir halk masalları dizisi sunmuştur. Kaldı ki, genç 
Macar türkoloğu bu hâzineleri tam zamanında topladı. Çünkü 
bir süre sonra Anadolu'nun klâsik topraklarını demiryolları bö
lecek, beraberinde gelecek olan yabancılar, yabancı düşünceler, 
yabancı masallar ve ulaştırmanın sihirli bir değnekle yabancılaş
ması etkisi altında bu eskidünyamn özelliklerinin bir çoğu kay
bolacaktı."

İşte Vambefy'nin belirttiği bu gerçeği, I.Kunos'un ağzından 
bu eserde görüyoruz. Türk'e ve Türk halk kültürüne olan tutku
sunu, gayet samimi duygularla ve tatlı bir üslûpla anlatan Ku- 
nos, bu eserin satırlarında bizi Rumeli'den Anadolu'nun ortala
rına kadar beraberinde götürerek, görmediklerimizi ve göreme-



diklerimizi bize gösteriyor.
Kunos'un çalışmalarını ve Türk halk edebiyatına olan tu tku 

sunu onun kendi ağzından dinleyeceğiz. Nereleri gezmiş, kim
lerle tanışmış ve neleri toplamış, hepsini bir bir anlatacak bize. 
Onun için, burada, fazla bir şey söylemfeyi yersiz buluyorum.

İlk  defa 1925 yılında eski harflerle İstanbul'da basılan bu ese
ri sâdeleştirdik diyemeyiz. Kunos, o kadar güzel Türkçe yazmış 
ki bize pek fazla iş düşmedi. Yalnız, bugün için eskimiş bâzı ter
kip ve kelimeleri, Kunos'un üslûbuna zarar vermeyecek şekilde 
sâdeleştirdik. Bâzılarma ise hiç dokunmayarak ( } içerisinde an
lamını vermekle yetindik.Esere eklediğimiz dip notlar,genç Türk 
okuyucusuna gerekli ansiklopedik bilgiyi vermek amacıyla dü
zenlenmiştir.

Böyle değerli bir eseri genç Türk okuyucusuna sunmakla üze
rimize düşen görevi yerine getirdiğimize inanıyoruz.

DR. TUNCER GÜLENSOY



IGNACZ KUNOS

T Ü R K  H A L K  E D E B İ Y A T I



Bir varmış, bir yokm uş, Allah’m kulu çokm uş. Ben 
daha çok genç bir şehir mekteplisi iken orta halli bir 
amcam varmış.... Bu amcam, makinistlik ederm iş. Yaz 
aylarında, taşralarda gezer, çiftliklerde harman savur
tu r ve makinelere bakarm ış. Günlerden bir gün, henüz 
onyedi yaşında bulunduğum  ve Debretsen (1) şehrinde 
liseyi bitirm ekte olduğum  sıralarda, Boğdan (2) mem
leketinden yeni dönen amcam bizi ziyarete geldi. Hoş 
beşten  sonra, kahve çubuk içerek gezdiği mem leketle
rin tüıiü-türlü âdetlerini, söyledikleri (konuştukları) dil
leri birer-bker anlatırken en ziyade beğendiğim insan 
cinsi ve en kolay öğrendiğim insan dili, Türk ve Türk- 
çedir, dedi.

Meğer o vakitler, Boğdan memleketi Türk hükmü al
tında imiş - " b u  dediğiniz Türk dili nasıldır?" diye sor
dum — "hem  söylenişi güzel, hem öğrenmesi kolay bir 
dildir!" cevabını aldım. Güzelliğinin ve kolaylığının ne
den ibaret olduğu sualine cevaben: "telaffuzu bizim 
Macar dili, âhengi bizim dilimizdeki âhenk gibi olup, 
sözlerinin çoğu da dilimizde var..." dedi. Sordum: 
"Meselâ, ne gibi?" - " İ ş te  onların kapısı, bizde kapı; 
onların elması, arpası, teknesi, baltası; bizde de elma, 
arpa, tekneü, baltadır. Türk bekârı, civanı, Macarca bet- 
yar, jivani; bıçak, Macarcada bıçaktır, çizme, çizm a; 
pabuç, pabuç; kalpak, kalpag; Türklerin devesi, delisi,



haracı, kayısısı, katranı, bizde de teve, deli, haraç, kay- ‘ 
sın, katrandır. Onlarda kepenek bizde köponyek; on
larda pide (3) bizde pite; onların sarması, dolması, biz
de de sarma, dolmadır. Koçana, levende (4), mahmura, 
ormana, keçiye bizde koçan, levente, mamur, onııan, 
keçke deriz. Tabur Macarca tabur, tepsi (5), tepşi; te
zek, teüzekdir. Onlarda cep, bizde jep ; ata, a ty a ;an a , 
anya; tavuk, tabyuk; arslan, aruslan; bağa, beka;boğa, 
bika; çadır, şa tur; çah, çah t; çarık, şa ru ;ço k , şok;kü- 
çük, k içi; kazan, kazan; kaç, koş; dana, tino ; kendir, 
kender; toklu, tokluv; satıcı, satuç; sakal, sakal; öküz, 
ükür ve bunlara benzeyen daha neler neler...”

Amcam, ikiyüzden fazla kelime sayıp söylerken, za
ten evvelden beri pek çok dil meraklısı olduğumdan 
dikkatim  gayet arttı. Amcam:

—Oğlum, Lâtince, Rumca öğreneceğine Türkçe öğ
ren. Türk milleti bize en yakın bir millet olduğu gibi, 
Türk dili de bizim dilimize pek yakın bir dildir. Türk- 
çeyi öğrenecek olursan hem Türklere, hem kendi vata
nına hizmet etm iş olursun.... dedi.

Amcamın bu sözleri üzerine, derin-derin düşünme
ye başladım. Vakitler de, masallarınki gibi tez geçer. 
Şehrim izin lisesini bitirip tam kırkaltı sene önce doğ
duğum  yer olan şehirden Peşte Darülfünunu'na (Üni- 
versitesi'ne) revan oldum. Türk dilinin o zamanki hoca
sı Avrupa müsteşriklerinin en ünlüsü bizim üstat Vâm- 
be'ry (6) idi. Peşte'ye gelişimin birinci haftasında ünlü 
hocanın talebesi oldum ve Türkçeyi öğrenmeye başla
dım. Vâmbel-y’nin derslerine üç sene devam edip Türk- 
çeden başka, Uygurca (7), Tatarca (8) ve Çağatay
ca'ya (9) da çahştım .

Günlerden bir gün. Peşte sokaklarını gezerek, lâle 
ve sümbül biçerek (dererek), Tuna suyu içerek fesli bir 
tâcire, Türkiye'den henüz gelmiş bir şekercinin dükkâ
nında çattım  (rastladım). Dükkân da, minimini bir yer-



di. Selâm ve kelâm dan ve Türkçe zar-zor görüştükten 
sonra, hem şekerini yedik, hem konuşm ağa başladık. 
O, benim pe-peli (kekemeli) Türkçem den ne kadar haz 
ediyorsa, ben de onun Türkçe tekellümünden (konuş
masından) o derece lezzet buluyordum . Oh! o, şimdiye 
kadar hiç görmediğim, hiç tatm adığını lokumlar, 
helvalar, türlü-türlü ezmeler ne â lâ  im iş!...Adeta şeker
cinin tatlı mallarının tiryakisi oldum. Bu, benim tatlı 
meşguliyetimden başka, Türk diline daha ziyade heves 
edip, konuşm aya da epeyce alıştım. Aradan birkaç haf
ta geçtikten, üniversiteyi ve öğretm enlik ile doktorluk 
unvanını kazandıktan sonra, yirmibir yaşındaki bir ada
ma benzemeye başladım. Türk dilini şimdiye dek her 
nekadar öğrendimse de okuduğum  sayfalar, tarih par
çaları, şarkılar pek o kadar hoşum a gitmiyorlardı. Öğ
rendiğim Türk dili, konuştuğum  dile çok benzem iyor
du. Otuz lügatten (sözcükten) ibaret bir cümleyi oku
duğum  zaman bu otuz lügatin yirmisi Arapça, yedisi 
Farsça ve ancak üçünün Türkçe olduğunu görürdüm. 
Bu karm akanşıklıktan bıktım , dilin bu üçlüğünden 
usandım. Öğretm en V âm bery’nin derslerinde okudu
ğum  parçalar hep bu cinsten idi.

Bir ders esnasında, N âinıâ Tarihi’nin (10) bir sayfa
sını okuyarak öğretm ene:

—Efendim, "Osmanh lisânı" niçin Türkçe değil? 
Acaba Türk halkı o kadar okum uş, o kadar m ektep 
görmemiş mi ki, Arabiye ve Farisîye (Farsçaya) âşi
nâ olmasın?... diye sordum.

Öğretmen:
-O ğ lum , dedi, OsmanlIların iki türlü dili vardır. Bi

ri, dediğin gibi, okum uşların, efendilerin üç dilden mü
rekkep bir lisanı; biri de halkın yâni, okul görmemişle
rin dili...

Ahalinin (halkın) söylediği, halkın konuştuğu dil, 
acaba benim şekercinin dili mi diye düşünürken, öğret



men:
—Halk dilinde A rapça ve Farsça kelimeler pek çok 

olmadığından başka cümleler de kısadır; lâkin, bilmiş 
ol ki, avâmın (halkın) bu kaba dedikleri dilinin Türkler 
arasında çok itiban  yoktur.

—Acaba, niçin böyle? dedim.
-H alk ın  dili olduğu ve içinde Arapça, Farsça keli

meler bulunm adığı, hasılı sırf Türkçe olduğu için... ce- 
vabmı aldım.

Üstadın bu sözlerini vakı’a anladımsa da, yine iyice 
kavrayamadım.

—Efendim, dilin kababğı neden olur? însanlann ka
ba olması akla gelirse de dilin kabalığı hiç olur mu? de
yince, üstat:

—Osmanhlarm görüşü üzere olabilir,., dedi. Meselâ: 
Arapça "leyl-1i n ihâr" yahut Farsça ”ruz-u şeb” diye
ceğine gece-gündüz yazarsan kabaca yazmış olursun...

Yine anlayamadım ve:
—Fikrimce, gece ve gündüz ibâresi daha güzel, daha 

incedir... dedim.
Öğretm en —Vakı'a, öyle amma, İstanbul kalem erba

bının (yazarlarmın) görüşüne göre öyle değildir. Onlar
ca Arapça deyimler, Farsça izafetler daha ziyade m ak
bul ve hoştu r; hem  de, edebiyat diline daha çok yakı- 
şıyorm uş..

Edebiyat sözünü işitir işitm ez, yine deryâyı tefekkü
re (düşünce denizine) dalarak:

-A cab a  Türk milletinin halk edebiyatı var mı? diye 
sordum.

Öğretmen:
—Bildiğime göre, pek yok! dedi.
Ben:
—Ya, Ahmed Vefîk Paşa’nm (11) "Atalar Sözü” 

(12) denilen mecmuası, ya Nasreddin Hoca'nın (13) 
bütün dünyada ünlü ve bütün Batı dillerine çevrilen



" L e tâ if 'i  (14) halk edebiyatı sayılmaz mı? diye sor
dum.

- î ş t e  Türklerin halk edebiyatı bu kadardır, başkası
nı bilm iyorum... cevabını verdi. ^

—Efendim, bildiğime göre dünyanın hiçbir m illeti, 
vahşilik halinde hile-Qİsa-4>utlaraIİ3İl^i:aıısa-astef~Mus- 
lıim a n .^ te r  Hıristivan olsun, halk edebivatsız olamaz. 
Tanrı yaratıklarının halk edebiyatı zaten halkın düşünü
şüdür; dudaklarının gülüşüdür; ruhunun eğlencesidir;  ̂ i 
dertlerinin feryadıdır; düşüncelere dalsa, d ü şü n c e s id ir ;^ ^  
gamı varsa, gamının yarasıdır; bahtları varsa, bahtlığı- 
ğının gülü, sümbülüdür; Türk halkı düşünmez mi? köylü
sünün âh-u vâhı göğe çıkm az mı? bahçesindeki gülünün 
rengi, kokusu yok mu? bülbüllerinin figanı yok mu? ha
sılı, Türklerin halk edebiyatı yok gibi derseniz, inan
mam... Vallahi inanmam, Billâhi inanmam...

Üstat, birkaç dakikacık düşünüp taşındıktan,'yüzü
me sevine sevine baktıktan sonra:

—Belki hakkın var, belki de benim duyduklarım  yan- 
hş! En iyisi Türk memleketine git, Türk edebiyatını 
ara! Allah yardımcın olsun... dedi.

Sözümü kısa keseyim, üç-dört hafta geçer geçmez, 
yol hazırlığı biter bitm ez, ver elini Türkiye diye Peşte 
iskelesinden hareket etm ek üzere olan bir Tuna vapuru
na bindim. Var-varanın, sür-sürenin, destursuz bağa 
girenin hali budur hey!... elveda! elveda! diyerek vapu
rumuz yola koyuldu.

Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, her günkü 
günümüzü gün ettik ... Tâ ki, günlerden bir gün Kazan 
derbendini (15) geçtikten sonra "Adakale" (16) dedik
leri bir Türk adacığı önüne, yâni iskelesi olan Hırşova 
şehrine vardık. Türkleri, ilk defa olarak bu münasebetle 
gördüm. Bazıları diz çöküp, bazıları el-pençe divan du
rup veya bağdaş kurup sıra-sıra söğütler gibi Tuna kıyı
sında oturur, müşteri beklerlerdi. Bu adamların Türkçe



konuştuklarını can kulağıyla dinlerken birdenbire Ada- 
kale gençlerinden birisinin ağzından hazin bir nağme 
çıktı. Oh! o yüreğimdeki sevinç, o gönlümdeki ferah
lık!...

—Söyle, hemşehri, söyle o şarkıyı! diye yah^rırken o: 
—Söylediğim beyit, şarkı değil; türküdür, türkü... 

(16) dedi.
—Ne gibi türkü? diye sordum.
—İşte, Budin türküsü,., dedi.
—Daha hoş ya!.. Daha iyi ya!.. Çok sevindim, benim 

de istediğim budur.
Dört gözüm olsaydı, hepsiyle bakardım ; dört kula

ğım olsaydı, hepsiyle dinlerdim. Gencin bu söylediği 
"Budin Türküsü” , bir Türk ağzından ilk defa işittiğim  
beyit şöyle idi:

"Ö tm e bülbül ötm e, yaz bahar oldu 
Bülbülün figanı bağrımı deldi.
Gül alıp satmanın zamanı geldi
Aldı Nemse (18) bizim nazh Budin'i (19).

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu 
Câmilerde namaz kılınmaz oldu 
Mamur olan yerler hep harab oldu 
Aldı Nemse bizim nazlı Budin'i.

Budin’in içinde uzun çarşısı 
Orta yerde Sultan Ahmed Câmisi 
K â'be suretine benzer yapısı 
Aldı Nemse bizim nazlı Budin’i

Budin'İn içinde serdan kızıyım 
Anamın babanım iki gözüyüm 
Kafeste beşli km ah kuzuyum  
Aldı Nemse bizim nazh Budin’i



Cebhane tu tu ştu  aklımız şaştı 
Selâtin câmiler (20) yandı tu tuştu  
Hep sabi sübyanlar ateşe düştü 
Aldı Nemse bizim nazlı Budin’i

❖
Serhatler içinde Budin'dir başı 
Kan ile yoğrulm uş toprağı taşı 
Çerkeş Alem dar'dır şehitler başı 
Aldı Nemse bizim nazlı Budin'i

Kıble tarafından üç top atıldı 
Perşembe güniydi güneş tutu ldu 
Cuma güniydi Budin alındı 
Aldı Nemse bizim nazlı Budin 'i”

İşte, halk edebiyatı bu değil mi ya?.,. İşte Türklerin 
halk şiiri yok mu ya?... Peşte'deki üstadım yanımda ol
saydı ne diyecekti acaba?..

—Nasıl efendim, bizim Adakale türküsünü beğendi
niz mi?

-Ç o k  hoşum a gitti, dedim. Minnet oldu canıma., te
şekkürler olsun size,, bu türküden başka daha ne bilirsi
niz?

—Bizim Ada'ya çıkarsanız söylerim!..
Çok düşünmeksiniz pılıyı-pntıyı toplayıp hemen va

purdan indim. İskeleye çıktım . İşte benim Peşte'de 
tasarladığım Türklerin halk edebiyatını toplamak işi, 
şimdi başlıyor diyerek iskelede duran bir sandala bin
dim ve yelken açarak Ada'ya geldik. Ne olur, îstan- 
oul'a gitmezden evvel hiç olmazsa Türkçe konuşm ağa 
da biraz ahşmış olurum, dedim. O vakitler, bahar idi. 
Bahçede güller yeni açıyordu... Tuna'nm  suyu çağıl-ça- 
ğıl çağlıyordu. Benim genç gönlüm de ferahlanıyordu.

Beşyüz nüfusu olan A da’ya çıkar çıkmaz, kasaba 
halkı beni karşıladılar ve yakın bir kahveye götürdüler.



Kahve ve sigara ikram dan, nereden gelip nereye gittiği
mi sorduktan sonra tatlı tatlı konuşm ağa başladık. Be
nim de asıl merakım Adakale Türkleri idi. Onları arayıp 
sordum. "Kale'nin öbür ucunda gençlerin kahvesi var. 
Akşamüstü oraya git, hem türkü ve hem şarkı var..." 
dediler.

Gençlerden Fehm i efendi adında biri vardı, en 
ziyade onunla seviştim. Kendisi mektep-medrese gör
müş, Rusçuk (21) İdâdısi'nden (22) henüz çıkm ış, 
okum uş bir gençti. Hele mektepli olduğundan türküye- 
mürküye ehem m iyet vermiyordu.

-O n la r  saçma şeyler, cahillerin eğlencesidir, senin 
nene lâzım!., dedi.

Meramımı anlatam adığımdan, biraz gezdik, konuş
tuk , gelen geçenleri seyrederek vakit geçirdik. Akşam 
namazı biter bitm ez, Fehm i ile birlikte gençlerin kah
vesine doğrulduk. Alçak bir kulübe olan bu kahve, vi
ran bir yerde, Kale'nin en son bucağında bulunuyor
du. İçinde gençler o turm uştu . Beyitler (23) söylen
di, cümbüş edildi. Fehmi:

—îşte , senin iskeledeki kayıkçın, Budin türküsünü 
söyleyen, onu söylet, onun cırlamasını (24) yaz... dedi. 

Kayıkçı bizi görür görmez başlamasın mı türküye!,..

"Ş u  Ada'dan gelip geçtim
Acı—tath  suyun içtim
Beri yârim den ayrı düştüm
Aman Ada, şirin Ada, kal selâm et şirin Ada

Şu  Ada'nın çiçekleri (—mor gülleri)
Ötmez oldu bülbülleri 
Tuhaf söylüyor dilleri
Aman Ada, şirin Ada, kal selâm et şirin Ada



Ş u  A da'nın hanımları

Şalvar giyer adamları
Pek dayıdır (25) oğlanları
Aman Ada, şirin Ada, kal selâm et şirin A da”

Ben:
—Haydi bakalun, bir daha! dedim.
Kayıkçı, biraz düşündükten sonra, gene başladı:

’Tilevııe’nin (26) içinde ordu kuruldu 
Osman Paşa (27) sol yanından vuruldu 
Kırkbeşbin askerle esir tutu ldu

Tüfenginin ucu gümüşten işli 
Sırma bıyıklanm  çürüdü düştü 
Dil bibuez Kazaklar (28) başım a üştü 

(nakarat)
*

Giderim Balkan tükenmez 
Arkama bakarım  im dat gelmez"

Çocuğa:
—Aferin sana! Aşkolsun! dedim.
—Bahşişin varsa, dahası da var... dedi.
—İşte  sana bahşiş, haydi bakahm , dahasım da söyle. 
Çocuk gene başladı:

"Pilevne’den toplar atıldı 
İslâm Bulgar'a katıldı 
Haberin olsun Sultan Hamit (30)
Rumeliler satıldı

Çadırımız mavi beyaz 
Bu sene gelmedi mi yaz 
Aman kâtip  haller yaman 
Beni başka deftere yaz



Karadeniz dalgalandı 
Orta yeri halkalandı 
Kör olası Dam at Paşa 
M oskof ile ne lâflaştı

Karadeniz akıp gider 
Etrafını yıkıp gider 
Sağ olası Osman Paşa 
Bulgarları kırıp gider

❖

Karadeniz akmam dedi 
Ben Tuna'ya bakmam dedi 
Yüzbin Kazak (28) gelmiş olsa 
Osman Paşa korkmam  dedi”

Makamla söylenmiş bu şirin, hazin, tarihî, acıklı be
yitler bize o kadar tesir e tti ki, gözlerimizden yaşlar 
akıyordu.

-B u n lar gibi dalıa başka türkülerin var mı? diye sor
dum.

Çocuk, sesini yavaşlatarak:
-B ir  daha söylerim ama, dikkat et ki, başkaları işit

mesin... dedi.
-H e le  söyle, dedim, korkacak ne var?
Çocuk gene başladı:

"Ruslar Tuna'yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa'nın kolundan (da)
Beşbin top patladı

îp-

Kanh Tuna akar gider 
Etrafını yıkar gider 
Adlı şanlı Osman Paşa 
Boyun eğmiş esir gider



îstanbul’dan gelir Kadı 
Kalmadı dünyanın tadı 
Şaşkın oldu zâlim Kadı 
Deli oldu deli Kadı

•He
Kanlı Tuna akmam diyor 
Ben düşmandan korkmam  diyor 
Kılıncını vermeyince 
Ben Pilevne'den çıkmam diyor 

(nakarat)
Olur mu beyler olur mu 
Yâver, Paşayı vurur mu 
Padişahın zâlimleri 
Bu dünya size kalır m ı" (31)

Çocuk bu beyitleri söylerken daima etrafına ba
kınıyordu. Dostlarım da hayli telâş içinde idiler. Bu te
lâşa sebep ne olduğunu sorunca, çocuk yavaş bir sesle: 

—Böyle türküler yasaktır, sakın kimseye söyleme, zi
yanı dokunursa ben karışmam  ha! dedi.

Dostlarımdan biri:
-B ilm iş ol ki, Rusçuk Bulgar idaresindedir,. sözünü 

söyledi.
Yasak olduğunu anlamakla beraber beyitlerin yazıl

dığına çok sevindim. İşte efendiler, bu türkü, Türkiye 
tarihinin yas tu tm uş bir yaprağıdn*. Kimbilir, eğer ben 
Macaroğlu kulunuz, bu Pilevne beyitlerini kırküç sene 
önce (32) işitmemiş ve saklamamış olsaydım, belki 
şimdiye kadar büsbütün unutulur giderdi. Hamdolsun 
ki, kulağıma erişti... mukaddes bu hediyeyi sizlere ve
riyorum.

Folklor (33) ilmince bu gibi halk beyitlerinin han
gi kasabadan, hangi köyden çıktığının da önemi var
dır. Adakale türkülerinin kale içinden çıkm ış olduğu



zaten âşikârdır. Lâkin, Tuna ile Pilevne türkülerinin 
nereden çıktığı o kadar malûm değildir. Öteye beriye 
sorarak ancak o kadar öğrenebildim ki, bu iki "Ballad” 
(34) gibi türkü Rum eli'nin bir çok tarafında şöhret bul
m uş... Belki askerlerin yüreğinden kopan kendi kanları
nın çiçeğidir. İstanbul'da elbette bilen vardır, dedim.

—Sakın ha! orada bunları bilen kimse yoktur; bilse
ler bile bilmemezlikten gelirler... dediler.

Bu tuhaf sözlere hayrette kalıp:
—Acaba niçin? diye sordum.
—Sen İstanbul'un durum unu bilmiyorsun dediler.
-İs tan b u l, bütün Türk milletinin başkenti, bütün 

dünyanın güzellikte sultanı, m ilyonca Türk'ün meske
ni... benim bildiğim bu kadardır... dedim.

—G erçekten öyle ama, orada açık sözler yasak, açık 
fikirler yasak; duygular hapiste, düşünceler kafestedir. 
Nasihatimiz olsun ki, İstanbul'a varacak olursan bunun 
gibi millî şeyleri hiç karıştırm a, devlet işlerinden söz 
açma, savaş türkülerini ne sor, ne ara..

İstanbul'un bu tuhaflığını bu durum  üzere epey anla
dıktan ve R usçuk 'ta  iki hafta daha oturduktan sonra, 
bir gün demiryoluna (yoksa şömen-dö-fer mi diyeyim!) 
binip, Varna (35) şehrine gittim.

Karadeniz dalgalandı, dalgaları halkalandı, fikirlerim 
ve arzularım gitgide ferahlandı.. Zaten, şimdiye kadar 
denizi hiç görmemiştim . Daha Tuna vapurunda iken 
VarnalI bir efendi ile ahbab olm uştum . Bunun evini zi
yaret edip, kendisiyle şehrin içini dışını dolaşarak, yi
ne eski merakımdan, halk şiiri meselesinden bahset
tim. Bir gün bağlık-bahçelik olan bir yerde, deniz kıyı
sının açık bir kahvesinde oturup, "kahve bir asma altı", 
"kahve bir kapı d ibi!"... sözlerini işiterek, keyiflerimi
ze bakıyorduk. Güneşin ışıkları denize vurup gözümün 
önünde öyle bir resim meydana getirdi ki, onu olduğu 
gibi vasıflandırmaya ne bende, ne kalemimde güç var.



Varna halkının en çoğu Türk imiş... Sokaklarda bile en 
çok konuşulan dil Türk dili imiş... Varna'da işittiğim  
ve defterime yazdığım türkülerin biri şudur:

Saray önü sıra sıra söğütler (36)
O turm uş binbaşı asker öğütler 
Bu kavgada ölen babayiğitler

Bulgarya bizden asker alacak 
Alacak da Şıpka (37) ya yollayacak 
Arkamızdan analar ağlayacak

Arapoğlu bıçağını yağlasın 
Yağlasın da Pilevne’yi boylasın 
Bu kavgada çok analar ağlasın

❖

(nakarat)
Oynaşır balıklar deniz dalgalı 
Bugün Varna'nın başı çok belâlı.

Bir başkası:
Al yeşil bayrağı gelin mi sandın?
Sefere gideni gelir mi sandın?
Tıram pet sesini davul mu sandın?

*

Eski saraylarda kur'a çekilir 
Kur'ası çıkanın boynu bükülür 
Anası babası yola dökülür

Kışlanın önünde bir uzun servi 
Kimimiz nişanlı kimimiz evli 
Sılada bıraktım  ben bir saçı telli.



(nakarat)
Aman padişahım izin ver bize

İzin vermezseniz atın denize 
Tutalım  M oskof'u verelim size.

îş te  vatanımı terkedeli beş luıfta olur olmaz, R u
meli'deki Türk halkının edebiyat kapısını açtım , içeri
ye girdim, beyitler bahçesinden çiçekler topladım. Kü
çücük bu demetim , gerçi birkaç çiçekten, birkaç yap
raktan ibaret ise de hep bu çiçeklerde tabiatm  verdiği 
koku var. Acaba, üstat V âm bery'nin şüphesine karşı 
A llah’ın halkı hiç edebiyatsız olur mu! İnsanoğlunun 
tarlası hiç çiçeksiz olur mu? Yok, yok, asla, olamaz!

îşte  küçük Adakale'si Macaristan hükmü altında;işte  
Vidin, Rusçuk, Varna Bulgaristan hükmü altında yine 
Türkçe hissediyor, bülbülleri Türkçe ötüyor, figanları 
yine Türk bağrını deliyor. Nerede kaldı koca Türk 
memleketi? Kendi hükmünde olan Türk halkı?... ve illâ 
dünya güzeli olan İstanbul?.., Hiç şüphem kalmadı ki, 
Türk "folkloru"nun öyle renkh bir ovası olacak ki, ucu 
bucağı yok!... Öyle bir saltanatı olacak ki, türkü gibi 
beyitlerden başka, cins-cins, renk-renk, kokulu şiirleri 
de, bol-bol çiçekleri de olmasın!...

Yeryüzündeki bütün yaratılmışların "lejand—menkı
be "leri, "poezi popüler—halk şiiri" olduğu halde, Türk- 
lerin niye olmasın!... Dünyadaki bütün milletlerin 
"k o n t"  ve "fabl" dedikleri beyitleri olsun da yalnız 
OsmanlIların mı olmasın!... Dünyanın şekil-şekil halkı
nın "kom edi populer"i olduğu halde, niçin Ertuğrul 
torunlarınınki eksik olsun!

O sırada, Varna vapurunu beklerken, Türk dilini öğ
renmeye başlarken, masalların, ninnilerin, bilmelece- 
rin, m ânilerin, Karagöz ve ortaoyunlarnnn olup 
olmadığını hiç bilm iyordum, haberim bile yoktu. Hal
buki, Avrupa'daki bütün milletlerin, dünyanın en çok 
halkının "folklor"u çoktan toplanm ış, yazılmış ve ya-



ymlanmıştı. Kütüphaneler var ki, içinde ” folklor”a dair 
eserler, halk edebiyatı dergileri bulunur. Arapların ünlü 
millî masal kitabı "Binbir Gece” (38) dedikleri eser, 
dünyada pek büyük bir ün kazanm ıştır, Arap dilinin 
Türk şiveleri, diyalekleri, Mısır lehçesi, Suriye şivesi, 
Fas, Marakeş (Cezayir), Trablus, Tunus ağızı, herbiri 
ayrı-ayrı bir diyalekt sayılarak kendilerine ait edebiyat
ları hep derlenmiş, toplanm ış, yazılmış duruyor.

Tatarların (39) bile bu meseleye dair incelemeleri bi
linmekte. Kazan Tatarları'nın (40) "Cır” (41) denilen 
halk şiirleri çoktan  basılmış, Azerbaycan Türklerinin 
millî türküleri çoktan yayınlanmış.,. Sâde OsmanlIlar 
mı geri kalsın! sâde onların halk edebiyatı mı m eydana 
çikmasm! olamaz, efendiler olamaz!

Türküleri bu usûl üzere toplarken, mısraları inci ta
neleri gibi bir-bir yazarken, en fazla üzüldüğüm şey, 
müzik bilgimin noksanhğı idi. Beyitler söylendiği za-. 
man bir satır, ya da bir kelime, türkü söyleyenin hatı
rına gelmeyince hemen şarkı söylemeye başlar; beyit
ler nağmesiz ezberlenirse, çabuk unutulur. Nağme üze
rine öğrenilirse, hatırdan çıkmaz. Eğer, müzikolog ol
m uş olsa idim, güfteden başka bestelerini de karalaya- 
caktm ı. Git-gide Türk havasının Arap havasından farklı 
olduğunu da öğrendim ; şarkıların besteleri Arapça, 
türkülerin besteleri ise Türkçedir. Arap havası "semi- 
t ik ” (42) olup, Türk beyitlerinin bestesi de ”U ral-A l- 
tay ik” bestelerine benzediğini hissettim. Çok yazık ki, 
şimdiye kadar bu Türk bestelerini toplayan, notalarını 
yazan bir kimse bulunmadı! Halbuki, Türklerin milh 
besteleri ancak halk edebiyatı şiirinde bulunuyorm uş.. 
Türk musikisini en önce bir Ermeni bestekârm  ”Leble- 
bici H orhor A ğa” (43) adh bir oyunu bildiriyordu. Bu 
yüzdendir ki Batı milletlerinin konserlerinde Türk bes
tesi olarak bir program çıkarsa dâim a Arap havası din
lemiş oluyorduk.



Asıl Türk bestesi olarak bizim eski Macar ve Rakoçi 
tebaasının, askerlerinin ağzından çıkan "K ııruts” (44) 
beyitleri dedikleri türkülerinde bol-bol bulunuyordu. 
En millî bir müzik aletimizin ismi hâlâ  Türk "nay" 
(ney) (45) diye ün kazanm ıştır. Meğer bu, Macarlaş- 
mış nay’ın nağmeleri ne hazin, ne şirin, ne duygulu ve 
ne insanı ağlatacak beyitleri varmış!..

Macar tabiatı zaten ağlarken güler, gülerken ağlar. 
Bu, gülümseyen ağlamamız, bu hazin gülmemiz, Türk 
nay'm  ebedî bir hatırasıdır. Bilhassa şimdiki Birin
ci Dünya Savaşı'nın felâketi, ve barışın haksızlığı üze
rimize çöktükçe Türk nay'ının etkisi daha acıkh, daha 
dokunakh oldu.

Lâkin, bunlar şöyle dursun... Varna'daki günlerimin 
bir akşam ında, ortalık karardığı zaman, yükte ve paha
da hafîf eşyamı bohçalayıp, elveda Rumeli Türkleri, el
veda Rumeli türküleri diyerek Loit (46) kumpanyasının 
İstanbul'a giden güzel bir vapuruna bindim.

Denizden hemen doğm uş ay, bir peri yüzüne benzi
yordu. Gümüş gibi yusyuvarlak yüzü, parıl-parıl parlı
yordu. Meleklerden aldığı kanatlanılın her bir pırlanta 
tüyü öyle tiril-tiril titriyordu ki, bakan gözlerim kam a
şıyordu...

Harekete başlayan koca vapurumuz, deniz üstünde 
çalkandığı sırada Moskoflaıın karayeli estikçe, bütün 
ortalık karamsı bir örtü ile kapanıyordu. G urbet yata
ğında iken kendimi bir beşikte sandım. Mini-mini bir 
çocuk gibi m ahmur-mahmur uyukladım ve İstanbul rü
yasını sayıkladım.

Ninni ninni ninnice, uyu yavrum rahatça.



Bir Mayıs sabahı idi. Uyku sersemliğinden silkinerek 
kamaramdan güverteye çıktım . Gözümü faltaşı gibi 
açıp bir de ne göreyim!... Cennet kapısı mı açıldı, yok
sa hâlâ  uykuda mıyım? Bir kendime bir de etrafıma 
baktım ... Yeni doğm uş güneşin altın panltısı gökyüzü
nün maviliğini öyle bir parlatıyordu ki, bakan gözler 
kamaşır... îleri baksam, dağların arasına gizlenen deniz 
kadar bir su akıntısı... Sağıma baktım , dağ kadar tepe
ler, tepelerin kucaklarında şirin dereler, derelerin yan
larında inci parçası gibi dizilmiş köşkler, saraylar, çeş
meler ki deme gitsin!.. Sol tarafıma baktım , tıpkı o 
manzaralar, yine o cennet m ekânı olan yerler!... Bo
ğaziçi'nde... Allah'ın yarattığı dünyanın en perimsi, en 
lâ tif  bucağında bulunuyorum ... Önümde İstanbul 
hayali... Ardımda Karadeniz yeli... Öte tarafımda Ru- 
aneli... Beri tarafımda Anadolu... ve bütün vücudum, 
doğunun yum uşak havasıyla sarsıhyor. Masallar dün



yasına, cinlerin-perilerin memleketine, güllerin bülbül
lerin sihirli diyarma düştüm.

Hayretimden, sevincimden ayaklarnn taş kesildi, iki 
gözüm şaşkm  bakmmaya başladı; gönlüm de (bir) kıış- 
cağız gibi çırpındı. Vapurumuz epeyce ilerleye ilerle
ye, yükü altında inleye ıkışlaya Zümrütanka (47) kuşu 
gibi kanatlanıyordu. Hayretimden kendimi tutam a
yıp ha Rumelihisarı, ha Anadoluhisarı, şurası Bebek, 
şurası Beylerbeyi, şurası Beşiktaş, şurası Üsküdar di
yerek öte taraftaki sahneye bakındım, beri taraftaki 
sahneye kapıldım.

Boğaziçi'ni geçince, bir de ne bakaymı, karşıma de
niz aygırı gibi tuhaf bir şey çıkmaz mı! Meğer bu, Kız- 
kulesi (48) imiş... Oh, o göğe çıkan minareler, o kub
beli binalar, vapurlar ormanında gezen süıii sürü kayık
lar, piyadeler (49), Seraskerkapısı (50)'nın kulesi, me
zarlıkların servileri unutulur şey m ü... Güç hal ile, dö
nen başımla vapurdan inip bir sandala binerek insanlar 
deryasına dalıp, İstanbul semtinin yolunu tu ttum .

İlk girdiğim yer, A tm eydanı (51)’nın bir kahvesi idi. 
"Sora sora bulunur K â 'be ."  mislince, ilk günlerim te- 
lâşh  geçti. Münasip bir odacıkta yerleştim  ve yeni ka
zandığım bir-iki dost yardımıyla artılc rahatıma başla
dım. Muradımın en önemlisi, İstanbul'un ince dilini, 
yahut lehçesini öğrenm ekti.

Tavsiye mektuplarım ın biri, Özbekler Tekkesi'nin 
hürmetli şeyhine, M acaristan'ı görmüş olan Şeyh Sü
leyman Efendi'ye (52) idi. Arası çok geçmeden, İs
tanbul’un uzak bir mahalleşindeki tekkeyi aramaya 
çıktım . Birkaç saat kadar öteye beriye sorduktan son
ra, tekke kapısı açıldı, şeyhi görmeye izin verildi. Se
lâmlık odasının perdeli kapısı açılır açılmaz, gözler4m, 
bir minderli kerevet üzerinde oturan ve elinde teşbih 
bulunan ak sakallı, yum uşak bakışlı bir pir'e ilişti. Bu, 
Buharalı Şeyh  Süleyman Efendi idi.



—Hoş geldin, safa geldin Macar oğlu.,. Türkçe bilir 
misin, bari?... dedi.

El öpi;p, el pençe divan durup:
—Elimden geldiği kadar öğrenmeye çalışacağım... 

diye cevap verdim.
—Öyle ise buraya gelişiniz daha hoş, daha safa... 

diyerek yanına o tu rttu , kahve içirtti ve sohbet 
etm eye başladık. Niyetimi ve meramımı iyice anlattık
tan sonra, konuşm alar Türk diline geçti.

Şeyh —Demek ki Macar ve Türk dilleri arasındaki 
benzerliği araştırmalc istiyorsun*'

Bejı —Beli (evet) efendim, bundan başka da halk 
edebiyatını toplayıp yayınlamak istiyorum .

Şeyh —Buna dair eserler, dergiler bizde şimdiye ka
dar yaymlanmamıştu'.

Ben -D ergilerden değil, eserlerden değil; halk ağzın
dan, halkın söyleyişinden öğrenmek isterim.

Şeyh —E debî ilimler sana yaraşmaz mı? Eski ve yeni 
Türk şairlerinin eserleri işine gelmez mi?

Ben —Hayır efendim, çünkü onlar edebî dil üzere ya
zılmış, Arapça ve Farsça kelimelerle karıştırılm ıştır. 
Halbuki, Macar ve Türk dilleri arasındaki yakınlığı isbat 
için bize açık, arı dil lâzım. Türkülerin dili gibi... beyit
lerin lehçesi gibi.

Şeyh —Öyle ise Çağatayca öğren, Özbekçe öğren. 
Tatarca öğren... Bu lehçelerin dili eskiliğinden başka 
bir de oldukça temizdir, kar;.şmamıştır. 
diline daha yakındır.

Ben —Şüphesiz efendim, Tatar dillerinin (53) bu açı
dan önemi bilinmekte... V âm bery'nin derslerinde Ç l -  
ğataycaya da devam ettim , Tatarcaya da... Lâkin bu 
benim İstanbul’a gelişimin en belli-başlı sebebi Halk 
Edebiyatı'nı toj-^Iamaktır.

Şeyh —Öyle bir edebiyatın olup olmadığını bilmem. 
Bunun gibi şeylerden haberim yok. Ama, zannıma



göre, halk bulunan yerde halk edebiyatı da bulunmalı.
B en-înşa llah  efendim, benim de fikrim budur.
Şeyh —Lâkin, böyle şeyleri arayıp toplam ak için 

yıllar lâzım ...
Ben -Y ılla r olsun., ister üç yıl, ister beş yıl., gençli

ğim yeter ya..
Sonra söz yine Tatarlann diline döndü
Ben —Özbek vb.lannın Mafas (54) dedikleri uzun be

yitler acaba toplanm ış mı, yayınlanmış mı?
Şeyh -O n ları yalnız güzel sesle çırlayan (55) var, ez

berden bilenler var, lâkin yayınlayanlar şimdiye dek 
yok...

Ben —Bu Mafaslar da halk edebiyatı sayılır.
Şeyh —Şüphesiz., fakat bunlar hep tarih î şiirler, 

geçmiş zamanların şâirâne tarihçeleri; ünlü leventle
rin, kanlı (şanh) kahram anlaıın hikâyeleridir.

Ben —Acaba, Osmanlılann buna benzeyen millî be
yitleri var mı?

İhtiyar, sakalını okşayarak:
—Hayır oğlum, yoktur; hem de olamaz. E lbette bilir

siniz ki OsmanlIlar ancak altı-yedizyüz senelik bir ka
vimdir. Ecdatları ya Selçuklular, ya da Anadolu'da 
oturm akta olan türlü-türlü Türk aşiretleridiı... dedi.

Ben —Doğru ama, Osmanhların bu altı-yediyüz yılda 
yaptfklannı; bütün Balkan Yanmadasmı, Kostantiniy- 
ye (56)'yi, bütOn güney ve V iyana’ya kadar olan mem
leketleri zaptettiklerini bilirsiniz, bunlan Türklerden 
başka bir millet yapabilir miydi?

Şeyh —Eh, bununla ne demek istiyorsun?
Ben —Demek isterim ki, bu kadar gazileri, bu kadar 

kahram anlan yetiştirirken nasıl oldu da bu kahram an
ların, bu gazilerin adlan, şanlan, ahalinin ve halkın gön
lüne girmedi, milletin ağzında dillenmedi?

Hürmetli Şeyh efendi, gözlerini yum up, mahzunca 
bir tavırla:



OsmanlIlar ehl-i îslâm dır, ehl-i millet değildir.. Bi
zim İstanbul'da çok oturacak olursan, sen de anlaya- 
caksm... Sana nasihatim şudur ki, millet lâkırdısmı çok 
^çm a, milliyet işlerine hiç de kanşm a... Ağzını tu tm az
san, dilini ısırırsın, dedi.

Hatırıma Varnalmın öğütü geldi.. O da tıpkı bunun 
gibi söylemişti. Neyse diye ağzımı tu tup , düşünceye 
vardım.

Şeyh —Bâri benim eserimi bilir misin?
Ben —Hayır efendim, yayınlandığından haberim 

var, fakat Peşte'deki kütüphanelerde bulunmaz..
Bu cevabım üzerine Şeyh Efendi kalkıp kitabını 

gösterdi; adı: "Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmani" 
-eser Şeyh Süleyman Efendi Buhâıî— İstanbul 1298 
(1882)

Kitabı açıp:
—Dinle bakalım, kitabım ın önsözünde şunlan yaz

dım:
"Görüşüp Peşte sarı gittik biz 

' Mıngılak adamlı yer eyittik  biz 
Görüben bizleri bulgaç hayran 
Macar Osmanlı deyin itti figân

Her kim Osmanh deyin fıçgırı şar 
Türk deyip gitti küçük haykırışar 
M acaristan'ı tamamen gördüm 
Gülbaba türbesine yüz sürdüm.

❖

Şark  elsinesinin (dillerinin) tâlibi köp (çok)
Çağatay Türkisinin ragıbı köp 
Asyadan gelmişimi angladılar 
Çağatay bildiğimi dinglediler

Köp kep urmağa talaşlaşdılar 
Bol lügat üzere kengeşleştiler



Amng içün manga rağbet geldi
Bir lügat bitim eğe gayret geldi (57)

Anlaşıldı ki, sözlük kitabını yazmaya ve yayınla
maya M acaristan'daki ziyareti sebeb olmuş.., İşte, bu 
rivayete karşılık, otuz yıl geçtikten sonra, Şeyh Efen
dinin bu eserini ben de Almancaya ve Türkçeye tercü
m e ettim  ve Macar Akademisi tarafından yayınlandı 
(58).

Şeyh Efendinin eserini hediye aldıktan ve daha çok 
gömşelim falan dedikten sonra, Tekke’den çıktım . Ga
lata Köprüsü üzerinde o vakit sıra-sıra kahveler, kıraat
haneler vardı. Bunların birisinde yer bulup bir Haliç 
suyuna, bir de Boğaziçi taraflarına bakarak saatlerce 
hem düşünüp taşındım , hem de İstanbul manzarasının 
güzelliğine tapındım ... Oh! o geçmiş zamanlar, hülyah 
vakitler! dostlar kazanm ak ve bilginlerle daha fazla gö
rüşmek için Galatasaray M ektebi'nin (59) bazı dersleri
ne devam edebilmek için o zaman Maarif Nazın (60) . 
olan Münif Paşa'ya başvurdum. Birkaç gün içinde izin 
aldım. Yine öğrenci oldum, yine derslere çahşm aya 
başladım. Öğretm enlerden en çok Muallim Nâci (61) 
efendinin Edebiyat, Abdurrahman (62) beyin Tarih, 
Zihni (63) efendinin Arabî, Feyzi efendinin Fârisîleri- 
ne devam ediyordum  (64). Okuduğum  kitaplar da git
gide artıyordu. En fazla lezzeti m eşhur Namık Kemal 
(65) beyin edebî eserlerinde buldum. Şiirleri gerçi ede- 
biyat dili üzere yazılmışsa da fikirlerinin derinliği, iba
relerinin nezaketi, cümlelerinin inceliği şimdi} e kadar 
bütün okuduklarım ı gölgede bıraktı.

Bir tavsiye m ektubum  daha vardı.. O da Ahmed Ve- 
fîk Paşa (66) adına... Adı geçen "Lehçe-i O sm anf'nin 
sayın yazarıdır. Paşanın kim olduğunu, o eserlerinin, 
tercümelerinin şöhretini zaten önceden öğrenm iştim . 
Bir gün erkenden kalkıp, Boğaziçi’nin bir dilenci va-



pıırıı (68 )’na binerek Paşa'nm  oturduğu Rumelihisarı 
na gittim.

Paşa’nm köşkü tepede imiş... îsmi köşk ama, sara
ya benzer bir bina idi. Oraya giderek Vam bery’nin 
m ektubu vasıtasiyle Paşa'nm  huzuruna çıktm ı. Geniş 
kütüphanesinde Avrupa tipi bir koltuk sandalyede o tu 
rup beni öyle sevimli bir surette kabul etti ki, âdetâ  
mahcup kaldım.

Paşa'nm  davranışı şahane, bakışı m erdane (yiğitçe), 
yüzündeki zekâvet, sözündeki kerâm et bana öyle tesir 
e tti ki, kırküç yıl geçtikten sonra hayali hâlâ  gözümün 
önünden gitmez. Niyetimi, ziyaretimin sebebini anlatır
ken, nazik bir şek ilie :

—Demek ki Avrupa şark iyatç ılann ın ' sırasında yer 
bulmak (69) niyetindesin, âferin sana, âferin! dedi.

Ben — O muradıma ermeden önce Türkçe öğrenm e
liyim, "Folklor" dedikleri edebiyatın türlü-türlü izlerini 
arayıp bulmalıyım..

Paşa -  Çok arayacak olursan, zalmietlerden çekin
mezsen elbette nail olursun. Acaba şimdiye kadar bu 
yolda tecrübelerin var mı?

Paşa'nm  bu sorusu üzerine, Rum eli'de toplamış 
olduğum  türküleri mendilimden çıkarıp birer-birer oku
dum. Bu halk şiirleri sayın bilginin çok  hoşuna gitti.

—Ha, dedi, benim de fikir aldığım parçalar bunlar
dır. Yolun doğrusunu artık buldun. Bu yoldan hiç sap
ma.

Bana çok m innet veren bu sözlerinden sevinerek:
—Lehçe'nizde avam lügatleri (70) bol-bol bulunu

yor.. deyince. Paşa:
—Vay! Benim Lehçe'm i gördün mü? diye sordu.
Ben —Yalnız görmek değil, h a ttâ  okudum  bile,. He

men iskemlesinden kalkıp, L ehçe’sinin güzel ciltlenmiş 
bir nüshasını aldı ve bana hediye etti..

Paşa -L eh çe 'm d e  bulunmayan avâm lügatlerine



(halk dilindeki sözlere) rastgelip yazarsan, kitabnnı ta
mamlamış olursun..

Ben -M em nunlukla... diyerek, kendilerine teşekkür 
ettim .

Paşa —Bari, İstanbul'da sana lâzmı olan şiir parça
lan  bulabildin mi?

Ben —Daha işe henüz başlamadmı. Daha o kadar ya- 
km hğım  yok.

Paşa biraz düşündükten sonra:
—Öyle ise buranm (İstanbul’un) birinci beytini be

nim evimde bulacaksın... diye bahçesine inmemizi tek
lif etti.

Odasından çıkıp merdivenden inerek ”buyurun!” 
dedi.. Önümüzde bir kapı açddı, geçtim .. Baktım ki gü
zel bir bahçe.. Güllük-gülistanlık.. güzel-güzel ağaçlar,, 
şarıl-şarıl sular akıyor., her yanda kuşlar, bülbüller şa
kıyor.. bakanın gözleri kamaşıyordu.

Ellerini birbirine vurarak "M enekşe!” diye seslendi.
-L eb b ey k  (71) efendim! diyen bir kadın sesi işitil

di. Paşa:
—Bir cariyem var^ dedi, sana güzel bir türkü, Türk

men kızının türküsünü söyleyecek...
Kahve, şerbet ikramından sonra, cariye yanımıza 

geldi..
Paşa —Haydi bakahm, bizim misafir efendiye Türk

men ırz ın ı söyle., dedi.
Kız, yüzünü-gözünü örterek titrek bir sesle şu türkü

yü söyledi:

"Ben babamın evin yıkdım
Tavla (72) dan doru (73) sun çektim
Yüzbin altun alıp çıktım
Bin gidelim beyin oğlan-

*

Türkmen kızı, Türkmen kızı



Sabahın seher yıldızı 

Git, gidemem Türkmen kızı
•A-

Kır atımuı nah yoktur 
Arkasında çulu yoktur 
Bir gecelik yemi yoktur 
Git, gidemem Türkmen kızı

❖

Beyim oğlan, paşam  oğlan 
Kolum yastık, saçım yorgan

Bin gidelim beyim oğlan

Bileziğim nal edeyim 
Ferace (74) mi çul edeyim 
İncilerim yem edeyim 
Bin gidelim beyim oğlan

*

Öküzümü çifte koştum  
Tohum um u yere saçtım  
Ben bir helâl yere düştüm 
Git, gidemem Türkmen kızı

*
Öküzünü kurtlar yesin 
Tohum unu kuşlar yesin 
Helâl ekmek haram olsun 
Ben istemem şimdengeri."

Türkü söylenmesi biter bitmez:
-E fend im , bu öyle âdi türkülerden değil... âdeta bir 

”Ballad” (75)a benziyor. Bunun gibi beyitler Batı ede
biyatında bile az bulunur... dedim.

Paşa —Ben de bilmiyorum başkasını., işittiğim  yal
nız bu bir tanedir. Dediğin Ballad'lar zaten facia (76)



olduktan başka, karşıhkh konuşm aları da vardır............
Paşa liazretleriyle ''Türkü" gibi beyitler üzerine 

uzunca bir konuşm a açıldı.
Paşa —Batı "avâm î edebiyatı" (77)nın en çoğundan 

benim de haberim var ve bunlara dair bazı eserler de 
kütüphanemde mevcut... diyerek, birtakmı dergiler gös
terdi.

Ben —Öyle ise, İslâm milletlerinin çoğunda niçin 
bunun gibi eserler yok?..

Paşa —Bunun bir çok sebepleri vardır. En başhcası, 
bizim Osmanh dilinin millî bir dil olmaması, eski şa ir
lerle bilginlerimizin ya Farisî veya Arabî edebiyatının 
tesiri altında dilimizi onların diline uydurm aya çahş- 
malarıdır. Şarkı, gazel ve bunun gibi şiirlerimiz, en faz
la Arap ile Acem (İran) şairlerinin taklidi., gitgide öyle 
bir OsmanlI dili m eydana gelmiş ki, söylenilen dilden 
gittikçe ayrılmış..

Ben -H albuk i, Türk dilinizin tabiî güzelliği ve zen
ginliği var.

Paşa —Şüphe mi var., bir de bunu ispat için işle be
nim "Atalarsözü" (78) dedikleri kitabım , ij^le benim 
Molyer (Molier) oyunlann tercümesi (79).. ve daha bu 
nun gibi birkaç eser.

Ben —Öyle olduktan sonra, Türk müellifleri ne için 
bu yolu tecrübe etm eye kalkışmıyorlar?..

Paşa —Kallaşanlar var. İşte Kemal Bey'in (80) tiya t
ro oyunlarından: (jiılnihal (81), Zavalh Çocuk (82), 
Vatan (83)... romanlarından Cezmi (84), Ali Bey'in 
Sergüzeşti (85)... İşte Ahm et M idhat Efendi'nin güzel 
millî romanları... bunlar hep sade Türkçedir. Halk tara
fından da anlaşılan bir dil ile yazıh.

—Ben —Öyle ise niçin devam etmiyorlar? Gazeteler 
niçin halk tarafından anlaşılamayan bir dil ile yazıh- 
yor?

Paşa -H akkın ız  var, ama işte...



Paşa sözünü keserek ümitsiz bir gülümseme ile;
-H a , şimdi hatırım a geldi, sorulu ve cevapb bir tür

kü daha istersen elimizin altındadır... dedi.
Yine cariye (88)yi çağırıp şu türküyü söyletti:

" —Kızım kızım, kmab kızım 
Seni bir sarraf istiyor 
Vereyim ona

—Ana, ben varmam ona...
Sarrafın altını çok tur 
Savdırır bana.

❖

—Kızım kızım, kınah kîzim 
Seni bir bakkal istiyor 
Vereyim ona

-A n a , ben varmam ona 
Bakkalın yemişi çok tur 
Yedirir bana.

—Kızım kızım, kınah kızım 
Seni bir kasap istiyor 
Vereyim ona

-  Ana, ben varmam ona 
Kasabın etleri çok tur 
Kıydırır bana.

*

—Kızım kızım, kınah kızmı 
Seni bir lıallaç istiyor 
Vereyim ona

—Ana, ben varmam ona 
Hallacın pam uğu çok tur 
A ttırır bana.

*

—Kızım kızım, kınah kızım 
Seni bir terzi istiyor



Vereyim ona 
—Ana, ben varmam ona 

Terzinin dikişi çok tur 
Diktirir bana.

❖

—Kızım kızım, kınab kızım 
Seni bir sarhoş istiyor 
Vereyim ona.

-A n a , ben varırım ona 
Sarhoşm ı işi yoktur 
Yaptırmaz bana.."

Cariye:
-B u n u n  eşi de var, ruhsatınız ohırsa (89) onu da 

söyleyeyim, dedi.
Paşa -S ö y le  bakahm.,.

” Kızım sana hotoz (90) alam 
Yok babacağım yok yok 
Kızım sana potin (91) alam 
Yok babacığım yok yok

Kız seni kocaya virem 
Can babacığım, can can

Kızım sana çorap alam 
Yok babacığım yok yok 
Kızım sana saat alanı 
Yok babacığını yok yok

Kızım seni ere virem 
Can babacığım, can can

Kızım sana yüzük alam 
Yok babacığım yok yok



Kızım sana küpe alanı 
Yok babacığım yok yok

Kızım seni kâtibe virem 
Can babacığım, can can

Kız sana bilezik alam 
Yok babacığım yok yok 
Kızım sana inci alam 
Yok babacığım yok yok

Kız seni güzele virem 
İlle bu pek can can.'

İncesaz sesi gibi söylenilen bu ahenkli beyitler çok 
hoşum uza gitti. Halk gönlünün bu cins şakah oynayış
ları, insanın ruhunu eğlendirir ve bir eğlence bahçesini 
seyrettirir. Şarkılan başka usulde olduğu için Paşa bi
rer birer anlattı. Arap tarzı yerine Türkçe beyitlerin 
"parm ak hesabı (vezn-i benan)" (91 a) var. Bu hesabın 
şekil-şekil kaideleri var. Nitekim: Şarkılar (92), ondan 
başka kasideler (93), mısra'1ar (94), rübaîler (95), hasılı 
bütün edebî manzumeler ya üslûb-u âli (96), ya üslûb-u 
müzeyyen (97) tarzrüzere yazılıyor. Halbuki, halk ağ
zından çıkm a türkü (98), m âni (99), ninni (100) gibi 
şiirler ancak bir üslup, bir uslub-u sâde (101) bilir. Ede
b î beyitler "m efu lü  mefâilün fa'ulün" ve bunun gibi 
daha bir çok vezinler üzere yazıldığı halde, halk şiiri 
vezni, parmak hesabıdır. Tıpkı Macar halk edebiyatı gi
bi. "R itm " (102) denilen bu tarzda Türklerin ilmi ede
biyatı şimdiye kadar çok önem vermedi. Bu, Türk dili
nin ahengi, kendine mahsus millî bir özellikdir. Bu gibi 
tarzlar birkaç türlü olur. Meselâ: Her mısra'nın vezni 
4 - 4 :



"Feracemi — giyemedim 
K âtâneye -  gidemedim 
Ben yârim i — görem edim ."

Diğer bir örnek:
"Çaya vardım — çay geçilmez 
Suya baktım  — su içilmez
Nazlı yârdan — vazgeçilmez." ^

(4 — 3)e örnek:
"Bahçelerde — rezene (104)
Meyil verdim — güzele 
Billâh kâm -  ederim 
Yârim  ile -  gezene."

Diğeri:
"A li'm  orak -  biçiyor 
Suyu nerden — içiyor 
İkindinin — güneşi 
Mor fesinden — geçiyor."

En çoğu; 4 — 4 — 3'dür, Meselâ:
"Uzun olur — efelerin — bıçağı 
Beşyüz dirhem — Tarabulus — kuşağı 
Çapkın olur — semtimizin — uşağı"

Diğeri:
"İndim  yârin — bahçesine — yol sandım 
El uzattım  — goncesine — gül sandım 
El kızın — ben kendim e — yâr sandım "

Çoğu da: 4 -  4  -  5 -  13'dür. Meselâ:
"M anastır'a -  gider iken -  aldı bir yağm ur (105) 
Henüz uyku — dan uyanmış — gözleri m alımur"

4 — 4 — 4 — 3— 15 olanlara örnek:
"Ey gâziler — yol gömndü -  yine garip -  serime 
Dağlar taşlar — dayanamaz — benim âh  ü — zârime 
Kal selâm et -  kömür gözlüm — bir yana sen -  bir de

ben"
6 — 5 —11 olana örnek:

"İzm ir'in yolunda -  urdular beni



Al kanlar içinde — koydular beni 
Yârin çevresine — sardılar beni*

Diğeri:
"Y anya'nın içinde — kanlı çay akar 
Açm ış pencereyi — seyre bakar 
Her kime bakarsa -  yürekler yakar"

Beyitler çokça  3 ya da 4 satirli olur. Beyitlerin 
sonunda nakarat, yâni bağırm a vardır ki bu da bir ya 
da iki satırdan ibarettir. Kafiyelere (106) gelince, halk 
beyitlerindeki kafiye iki türlü olur. Birincisi: Satır so
nundaki kelime kafiyesi; İkincisi: Satır başındaki keli
menin harf kafiyesi. Birinci tür kafiyeler, üç satırh be
yitlerde (a a a) şeklinde olur. Örnek:

”Ben ağlayım gündüz gece 
Acep yârim  halin nice 
Ko yanayım kül olunca”

D ört satırhklardaki şekillere (a b p b), ya da ( a a b 
a)'dır. Örnek:

"Yürü, yeşiUim yürü 
Eşinden kalma geri 
Zehir oka içerdim  
Memenden akan teri"

Başkası:
"Kalmadı sabnm , kararım  
Ağlayım her gün 
Yarın H ak’ın divâmnda 
Söyleyim bir gün"

Satır başındaki harf kafiyesine gelince, bunlara Ba
tı dillerinde "A lliteration-alliterasyon" (107) derler ve 
eski şiirlerde çok bulunur. Türk dilinde, beyitlerden 
başka atasözlerinde de vardır. Örnek:



"Besmeleyle başlayalım 
Haşlamayı haşlayalım 
Bu işe ne işleyelim"

Diğeri: "Mor menekşe m orluğuna"
Diğeri: "Ekinciler ekin eker"
Diğeri: "Sen dedene danıştın mı 

Bakkallarla banştm  mı"
Diğeri: "Selâm  verdik sağa sola"

Paşa, bugün Cuma (108)dır diye nazan dikkatimi 
Göksu Deresi ( 109)ne ve oradaki halk eğlencelerine yö
neltti ve yemek ikramından sonra, bir kayık kiralatıp 
ev kom şuları olan bir efendinin mektepli çocuğu ile 
birlikte kayığa binerek gitmemizi söyledi.... ve:

-B ir-ik i hafta sonra gene gel, topladığın mânileri 
görelim, dedi.

Vedalaştık... ve kayığa binerek Göksu Deresine git
tik. Güneşin ışıkları bütün etrafı tu tm uştu . Bindiğimiz 
kayık öyle bir koşuş koştu  ki ardından kurşun atsalar 
yetişemezdi. Kayıklar git-gide çoğaldı. Kiminde çarşaf
lı, entarili, yaşmaklı, örtülü hanımlar, kiminde şık bey 
denilen gençler o turup, bazan yanyana giderek, bazan 
da birbirinin peşine düşerek bir çok dereden tepeden 
sözler söylüyorlar ve arasıra da nağmeler işitiliyordu. 
Yanımdaki m ektepliye:

—Bunlar ne türküsü söylüyorlar? diye sordum.
—İşte, m ani atarlar..
—Mani atm ak ne demektir?
İşte  kayıklarda oturan gençler, yanlarından geçen 

kızcağızlara beyitler söylerler.
Belki bize de düşer diye kulak kabartm aya başladım. 

Arkadaşım olan m ektepliye, beyitlere olan düşkünlüğü
mü zaten önce de söylemiştim . Bir an geçer geçmez: 

-D in le  dedi, birisi başladı hele..
Dinlemeğe koyuldum .



"Aya bak, yıldıza bak 
Damda duran kıza bak 
Ay benim, yıldız benim 
Damda duran kız benim "

Yakınlarımızda olan kayığın bir beyi:
"Ş u  gelen kimin kızı 
Feracesi kırmızı 
Şakağında gül açmış 
Sandım seher yıldızı"

Buna karşılık olarak bir kız sesi işitildi:
"Ay aydındır varamam 
Bir demet gül olamam 
Ay buluta girerse 
Bağlasalar duramam'

Cevap olarak bir bay:
"Çayır ince biçilmez 
Su bulanık içilmez 
Bana derler yârdan geç 
Yâr tatlıdır geçilmez"

Bu m ani de biter bitm ez, bir başkasına başlandı: 
"Bahçelerde saz olur 
Gül açılır yaz olur 
Ben yârim e gül demem 
Gülün ömrü az olur"

Bu beyti söylerken, nasılsa mendili denize düştü. He
men bir kız şu beyti söyledi:

"Yemenimin yeşili 
Şim di buldum eşimi 
Yemenim sende dursun 
Sil gözünün yaşını"
Maniler böylece atılm akta dursun, arkadaşım olan 

m ektepliye, söylenen bu beyitlerin hepsi de kısa mıdır 
diye sorunca o:

—Mani beyitleri hep dört satırdan ibarettir,., ne az



ne de fazla olur., dedi.
Maniler bu arada aralıksız söylendi, defterim e de ya

zıldı. Dere’ye yaklaşınca, gelen geçen kayıklar, sandal
lar, ikiçifteler (110) öyle bir çoğaldı ki, içlerinde o tu 
ranlar, ya yanyana ya da karşı karşıya geldi. •- 
Oh! o m ahm ur gözlerdeki yaman bakışlar, o dil—rübâ 
(111) cilveler! o ince belli, bal dudakh, al yanaklı, çifte 
benU, servi boylu periler!

Efendiler, o vakit benim de gençliğim  vardı, kusura 
bakmayınız... Birkaç kürek çekildikten sonra, bir de 
bakayım (göreyim), önümde çayırlı-çimenli bir cennet 
deresi (112) açıldı. Kayıkçılar ” Varda!", sandalcılar 
"D estur!", kahveciler "şekerli, sade” , şerbetçiler "m e
nekşeli var, güllü var, çiçekli var!", sim itçiler " taze  si
m it", helvacılar "â lâ  koku lu !".....diye bağırıyorlardı.

Öyle bir bağırış, öyle bir çığırış ki başım  bir dönm e 
dolap haline geldi. Gezip dolaşm am n önü yok, sonu 
yok. G âh dikildik, gâh dinlendik ve eğlencelerimiz her 
ne kadar bol ise de en fazla gene beyitlerden, aşkın 
pençesine yakalanmış zavaUılann feryatlanndan hoşla
narak, hem rahatım ıza baktık, hem de yazdık.

Gördüklerim, gezdiklerim, hissettiklerim  bir rüya 
gibi imiş!... Bugünkü günümüzü yine gün edip iki gün 
sonra, yani Pazar günü "K âğıthane" Deresinde gezin
dim. Yine o kalabahkh yerler, yine o eğlenceli gezinti
ler... Lâkin, her ne kadar güzel ise de yine Göksu Dere
si gibi değildi.

Beyoğlu taraflanndan birazcık da alafrangalık yel
leri esti. Haliç suyu kayıklarından başka bir de Beyoğ- 
lu 'nun süslü arabalan varmış... Paytonlar içinde mas
tika (113) şarhoşlan  görüldü, beyitler yerine Frenk 
(114) usulü kantolar (115) işitildi. Pâkize (116) Türk 
kızları yerine, çingene çengileri (117), hokkabazlar 
(118) maskaralığı (119)...

Alafranga (120) malları satan ayak satıcılannm  ba



zısı: "Boya verelim, allı verelim, morlu verelim, kırmızı 
verelim, açık verelim, koyu verelim (hafif bir sesle 
utanmazcasına: açıksa koyu verelim), en âlâ boyalar 
verelim!” diyor ve baizılan da ”Ne alırsan yirm işer pa
raya —Her tarafı yirm işer paraya! Makaslarım, tarak
larım, aynalarım yirm işer paraya! —Çakılarım, fincan
larım, kalemlerim yirm işer paraya! —Sabunlarım, dü
düklerim (bu kelime de çapkınca anlatımlar vardır) 
yirm işer paraya!” diye öyle bif haykırıyorlardı ki, bu 
eğlence yeri âdeta deliler çarşısına benziyordu.

Hemen bir kayığa binip m eşhur olan Fener Gazi
nosu (121) nun önüne çıktım . İnsan dolusu kahvede 
incesaz (122) takımı, Urumlarm (Rumların) pepeleme 
gürültüsü, söyleyişleri yanlış Ermeni hânendeleri (123) 
yine işime gelmedi, yine bir şeye yaramadı.

Gel Şehzadebaşı (124) ndaki sakin kahveler, Direk- 
lerarası (125) ndaki kıraathânelerü... Benim beğendi
ğim rahat yerler ancak siz imişsiniz. Onlarda ne gürültü 
var ne de sohbetlerinde yanhş cümleler ve söyleyişler 
vai... Sözleri düzgün, sohbeti tatlı... Biri söylerse öbürü 
dinler!... ne kavga sesi, ne de azgınca lâkırdılar!...Şark 
(Doğu) havası her yerde!... Şark  tabiâtı her köşede!.. 

Akşam oldu ikindi, m unılar şamdanlara dikildi, şere
feye çıkm ış müezzinler kıble tarafına dönüp ellerini, 
)^zlerini örtüp ince ince Ezan okum aya başladılar.

”Y oktur tapacak 
Çalap (126) tır ancak.”



"Ramazan geldi dayandı 
Câmiler nura boyandı 
Top atıldı kandil yandı 
Kalbimiz O 'na inandı”

Bu beyti söyleyen Ramazan bekçisi (127) idi... Çok 
beklediğim bu bayram  gününü saygı ile selâm ladıkta 
hatırım a Ahmed Vefik Paşa'nın sözleri geldi. Paşa, halk 
edebiyatının en çok mahsulünü Ramazan ayında bula
caksın... demişti.

Gündüzlerin orucu b itti mi, iftar sofrası kuruldu m u, 
el-âlem —ya küçük olsun ya büyük, ya zengin takımı 
veya fukara— kendi keyfine bakam ıış... Adeta bir eğ
lence sergisi açılıyor gibi... Of, o süslenmiş kahveler
deki cümbüş (128), o sokaklardaki telâşlı yürüyüş!... 
O minarelerdeki rengârenk, nuranur "M ahya" (129)... 
O câmi avlulanndaki sergi!... O söylenilen çok şarkı!.. 

Bunlan birer birer anlatacak olursak, uzunca destan-



1ar çıkar... en kalabalık yerler, kandilleri şevk veren câ- 
milerin civan idi. Harfleri nur olan kandil levhaları 
(130) yüzbinlerce müminlere:

' ‘Yum urtanın beyazma 
Kalkın Hak'kın niyazına 
İki gözüm kom şularım  
Gidin bayram  nam azına” 

diye va'zediyor ve hem ciddi, hem şaka sözler uçuşup 
geziyordu.

Dostlarımdan birinin devlethanelerinde (evlerinde) 
iftara davet olundum. O şimdiye kadar hiç tatmadığım  
âlâdan â lâ  yemeklerde o kadar lezzet buldum ki, bazı- 
lanna yalnız imam değil, ben bile bayıldım. (131) Hele 
”kadm  göbeği" tatlısı hiç unutulur şeylerden mi!

îftM*dan sonra, dostlanm ın birkaçıyla Aksaray (132) 
civanm gezerken önümüze hayâl meyal bir kahve çıktı. 
Kahvenin dışarısında bir resim, Karagöz’le Hacivat'ın 
resimleri asıb idi. Tamam işte çoktan  beri aradığımı 
şimdi buldum  diye sevindim.

Karagöz zaten Avrupa bilim dünyasında, bilhassa et- 
nograflarca bilinmeyen bir şey değil... Batı'nın bir çok 
milletlerinde halk oyunlarının Karagöz'e benzeyen bir 
türü bulunduğu uzun yıllardan beri bilinir.

İtalyan'larda 'T o lçinello", Fransız'larda "Polişinel", 
A lm anlar'da ' ’Hanzuverst", Batı oyunlamm en değerli 
parçalanndan sayıhr. Fransızlann, ünü dünyanın her ta
rafına yayılan Molyer (Molier)'i, yazdığı komedilerin 
çoğunu Karagöz gibi halk (133) oyunlarından alıp, 
Fransız edebiyat tarihinde klâsik sınıfına geçirdi. İtal
yanların "Kom ediya del A rte" adlı oyunları hep İtal
yan halkının düşüncelerini, âdetlerini kapsar. Bunla
rın hepsi Kukla (134) oyunlan idi., tahta parçaların
dan kesilmiş ve rengârenk elbiseler giyinmiş çocuk 
kuklaları gibi.

Karagöz'e gelince: Bu tür oyunlann ancak adı sira



yet etm iş, lâkin oyunların ne tarzda olduklan, nasıl 
oynatıldıkları ve esasının ne idiği hâ lâ  bilinmiyordu. 
Sade o kadar anlaşıldı ki, Türklerin Karagöz dediği 
oyunlar, eski Çinlilerden gelme bir türlü ”Gölge oyu
nu -S c h a tten s ip e l-  imiş... Sanki oyuncuların gölge
lerini duvara aksettirip oynatıyorlarm ış gibi... Çinli
lerden başka Cava halkının da kukla oyunları var. Bun
lar Batıhlarm kuklaları gibi değil, kâğ ıt tasvirleridir
ler ve hem Karagöz tasvirlerine çok benzerler.

Türk edebiyatı tarihinde Karagöz oyunlarına dair 
konular yok. Bâzı eski Türk eserleri (Evliya Çelebi gi
bi) Karagöz'le Hacivat'ın adını belirtip, fazla bilgi ver
meksizin yalnız bu oyunun gerçek olarak varolduğunu 
yazıyorlar. Gerek önceleri, gerek sonralan buna pek 
rağbet gösterilmiyordu. Hele terbiye görmüş ve oku
muş adamlar, halkın Ramazan maskarası diye buna 
hakaret gözü ile bakıyorlardı.

Râviyân-ı ahbar (135)’a göre eski zaman padişalı- 
ları, can sıkıntılarını gidermek için sefere (savaşa) git
tikleri vakit, beraberlerinde Karagözcüler götürürler
miş... Karagöz ustalarının en ünlüleri bazı tarih kitapla
rında yazıhdır.

Bu oyunlar en çok halk arasında yayıldı. Düğün, 
sünnet düğünleri, bayramlar ve bilhassa Ramazan, Ra
mazan Bayramı ve Cuma geceleri dolayısiyle Türkiye'nin 
pek çok şehirlerinde Karagöz oynatılırdı. Gitgide, hal
kın en makbule geçen eğlencesi ve İstanbul gibi şelıir- 
lerde tiyatro yerine geçti.

îş te  bundan dolayıdır ki, İstanbul'a geldiğimin ilk 
Ramazan ayında Karagöz oyunlarının ne olduğunu an
lamak istedim.

Oyun sahnesi, kahvenin sağ tarafındaki bir köşede 
idi. Dostlarımla, kahveye girmeden önce, kendilerine 
kâğıt verip oynatılan oyunu kurşun kalemiyle yazma
larını rica ettim . Birinin dikkatini söylenen beyitlere,



birininkini Karagöz’le Hacivat’ın aralarındaki karşılıkh 
konuşm aya, birininkini de resimlerin ve sahnenin şek
line yönelttim .

Kahveden içeriye girdik ve Karagöz ustası yazacağı
mızı hissetmesin diye birer birer halk arasına girip so
kulduk. Sahneyi, tabiî benden âlâ  bilirsiniz. Bundan 
ötürü tanıtm aya gerek görmedim. Yerlerimize o turur
ken birden bire:

—Of, .hay Hak yetişin! diye Hacivat perdeye çıkıp,
şu perde gazelini okudu:

Kurulur bir sâha-ı um m âna seyrân perdesi 
Çok safa icra olur cünbüş-ü handân perdesi 
Bir kıssa-i dâsitandır eş'âr-ı nazmım benim 
Kimlere şâyeste bu kimlere nihan perdesi 
Zâhirde bir kez tem aşa eyleyip sen ibret al 
Gör ne suret gösterir âyîne-ı devrân perdesi

*

Evvelâ resmeyledim resm-i zılâl
Perde kurdum , şem ’a yaktım , göstereni zıll-i hayâl
Şeyh Küşteri’dir pîrimiz tâlim  etmiş
Bilsin diye ehl-i hâl.

Gazel biter bitmez:
"Y âr bana bir eğlenceli yâr, yâr bana eğlenceli bir 

y âr"  der ve Karagöz aşağıya atlar, Hacivat ile döğüşe 
başlar, Hacivat kaçar.

Oyuna dikkatle baktım  ve öğrendim ; hem de arka- 
daşlarımm yardımiyle gitgide yazabildim. Çok şükür
ler olsun, bizim irgana!

Bu geceden itibaren Karagöz oyunlarının en sadık 
seyircisi ve misafiri ben oldum. Karagöz'ü gönnediğim 
akşam lar haram olsun bana dîye, her günkü iftar davet
leri biter bitm ez hemen kahve köşelerine yerleştirilm iş 
sahne önüne geçer ve perde kurulduğunu, şem 'a (ışık) 
yakıldığını, zıll-ı hayâl (hayal gölgesi) gösterildiğini aç



gözlülükle seyretmekten geri kalmazdım.
Karagöz oyunlarını iyice seyrettikten ve birkaçını da 

topladıktan sonra, artık edebiyatça olan değerini de 
anlamaya çalıştım. Batı doğubilimcilerinin bilgisi ol
sun diye birkaçını içine alan bir cilt, Peşte (Macar) 
Akademisi tarafından ve birkaçı da Almanca tercüme
siyle birlikte Rusya (Bilimler) Akademisi tarafından 
yayınlanmıştır.

Karagöz oyunlarına gelince: Bunlar çoğunlukla iki 
kısımdan ibarettir. Birisi eğlenceli muhavereler (konuş
malar), öteki de asıl oyundur.

Konuşmaların örneğini göstermek için işte Karagöz 
ile Hacivat arasındaki bir konuşmayı buraya yazıyo
rum:

Hacivat -  Akşam şerifler hayır olsun efendim!
Karagöz -  Hoş geldiniz, safa geldiniz.
H.—Keyifler inşallah iyidir?
K. —Çok şükür efendim.
H .-A m an efendim, başıma bir fes almıştım da gelir

ken yorgunluk almak (çıkarmak) üzere Karagözüme 
uğrayayım demiştim.

K.—Ne yapayım fes aldınsa?
H.—Ulan, öyle mi derler!
K .-Y a nasıl derler?
H.—Ulan, gülegüle başında paralansın demek yok 

mu?
K.—Gülegüle başında paralansın!
H,—Halı, aferin işte böyle demeli ya. Derken efen

dim, onun üzerine evde odun bitmiş, biraz al dediler. 
Odunkapısı (kapanı)na gidip, beş-on çeki odun aldım.

K.—Güle-güle başında paralansın!
H.—Ulan sus, bu fes değil, odun aldım, odun.
K.—Dedik a, başında paralansın.

- H.—Ulan öyle demezler..
K.—Ne bileyim ben, sen öyle öğrettin!



H .-U lan, o fese göre idi.
K.—Ey, şimdi ne diyeyim?
H.—Gülegüle yak. Otur da külüne (keyfine) bak de

meli.
K.—Anladık efendim, anladık.
H.—Derken efendim, geçen günkü yağmurda malum 

ya evin kiremitleri falan kırılmış, kulun yağmur evin 
içine akmış. Bari bir-iki dürger çağırayım da yıkık yer
lerini yaptırayım dedim. Evi güzelce tamir ettirdim.

K.—Gülegüle yak, otur da külüne bak!
H.—Bu evi yeni yaptırdım, öyle denmez.
K.—Ya nasıl derler?
H .-O h! oh! Maşallah pek memnun oldum. Gülegüle 

oturunuz, içinde hiç eksik olmayınız demek istemez 
mi ?

K.—Olur efendim, olur!
H.—Sonra bilâder, alacaklının biri, Hacivat zengin

miş, ev yaptırıyor deyip, para almaya gelir. Benim de 
param bitmiş olduğundan alacaklı ile boğaz boğaza 
kavga ederiz; sonra dâvâ edip bizi hapse atarlar.

K.—Oh! Oh! Maşallah, pek memnun oldum, güle
güle oturunuz, içinde hiç eksik olmayınız!

H.—Aman bilâder. hapisteyim hapiste.
K .-Oh! Oh! Maşallah ve ilh...
H.—Ulan, öyle demezler.
K .-Y a nasıl derler? Ne bileyim ben, sen öğrettin.
H.—Ulan ben öğretti isem ev için öğrettim, buna da 

mı öyle derler?
K.—Ne derler, bakayım?
H.—İnşallah efendim, yakında biri sebeb olur da çı

karır, siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarır
lar.

K .-İnşallah efendim, ilh...
H.—Sonra Karagöz, biz bununla iyice uğraşırız. Ne 

ise bizi hapisten çıkarırlar. Ben o sevinçle koşa koşa



eve gelirken fınııcının biri ekmek çıkanyormuş, acele 
ile küreğin sapı bir gözüme dokmıup gözümün biri çık
maz mı!

K.—İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çı
karır, siz merak etmeyin, inşaallah ötekini de çıkarar- 
1ar.

H .-U lan, gözüm çıktı.
K.—İnşallah efendim, iUı....
H.—Ulan, inşallah şifa bulursunuz, yakında hiç gör

memişe dönersiniz demek yok mu?
K.—İnşallah şifa bulursunuz.... ilh....
Bunun gibi karşılıklı konuşmalar, oyunların girişi 

olup, oyunun esasına göre ya eğlenceli bir tarzda ya da 
soytanhk ve maskaralık yolunda idi. Asıl oyun konuş
madan sonra başlar. Bu oyunlann her biri halkın kome
disi sayılarak, halk arasındaki türlü-türlü âdetleri, şive
leri (patra, ağız) aralarında yaşayan adamlann fikirle
rini, düşünüşlerini birer-birer gösterir.

Türklerin tiyatro edebiyatı zaten yoktu. Yerinde 
âyine-i devranın ne suret gösterdiğini yalnız Karagöz 
ile ortaoyunu gösterirdi. Asıl tiyatro oyunları. Batı ti
yatrosunun tesiri altında teşekkül edip, yeni Türk ede
biyatında bir yer bulmuştur... Üzülünecek ancak odur 
ki, Türklerin ilk tiyatro yazarlan, Karagöz'le ortaoyu- 
nunu dikkate almayıp, büsbütün alafranga (Batı) tiyat
ro eserleri yayınlamaya çalışıyorlar. Yalnız merhum 
Şinası Efendi (136) ”Bir Şâirin Evlenmesi" (137) adh 
bir komedisinde, milli bir oyunun nasıl olacağını bü
yük bir bilgi ile gösterdi... Tiyatro oyunlannda umu
miyetle kibar adamlar, asıizâdeler, hükümdarlar sahne
ye çıkardı, yâni oyuncular bu kişileri temsil ederlerdi.. 
Halbuki Şinasi Efendi'nin piyesinde halkın türlü tiple
rinin meydana çıktığını görüyoruz. Şinasi'nin bu pi
yesinde halkın dili söylendi, halk deyimleri işitildi, 
halk âdetleri görüldü.. Ya İstanbul, ya Harput ya da



Kapıkulu şivesi üzere...
Türklerin tiyatro edebiyatı tarihi işte Şinasi ile baş

lar. Şinasi'den başka, Ahmed Vefik Paşa'nın, Bursa 
valisi iken Türk tiyatrosu kurulması hakkında yaptığı 
teşebbüsler bilinmekte. Kendisinin Molieer çevirileri, 
OsmanlI edebiyatı tarihinin en birincilerinden sayı
lır. O, sadece tercüme etmiş değil, piyesleri öyle bir 
Türkçeleştirmiş ki, Molieer’in köylü bir Fransız'ı Ana
dolu’nun bir Türk'üne dönmüş ve Fransa halkının tür
lü âdetleri, hemen hemen, Türk tavırlarına adapde edil
mişti.

Asıl Türk tiyatrolannı yazan Namık Kemal Bey'dir. 
Çok yazık ki, o zamanlar milliyet duygusu daha gere
ği gibi uyanmamış ve uyanmasına da karşı konulmuş
tu. Kemal Bey'den sonra, Türk sahnesinin en parlak 
üstadı Abdülhak Hâmid (138) Bey'di. Oyunlarının ba
zısı tercüme edilecek olursa. Batı sahneleri, piyeslerin
den aşağı kalmaz. Sonraki yazarların en çoğu Fransız 
tesirine kapılmış ve piyeslerinde onların gevezeliklerini 
taklit etmiştir.

Bu olayı burada keselim ve gelelim bizim Karagöz'e..
Dilbilime göre bu tür oyunların önemi pek yoktur. 

En başlıcası: İstanbul halkının şivelerini (ağızlarını),tür- 
lü lehçelerini, İstanbul'da kullanılan iki türlü dili (halk, 
yazı dilleri) bir-bir göstermesidir.

Karagöz'ün bilinen kaba kelimeleri, bazı lastikli söz
leri yanında Hacivat’ın ince dili, seçilmiş sözleri dikkat 
nazarına çarpıyor. Bundan başka da İstanbul dilini 
bilmeyen uşaklar, cins-cins milletler gözümüzün önün
de bir geçit resmi yapar.

İşte Ayvaz Serkis'in Ermenicesi, Usta Zaharyan'ın 
Yahudicesi, kasideler okuyan Hacı Kandil'in Arapça- 
sı, ”abala başib pop" diyen Lazoğlu Altıkulaç; Anado
lu uşağı Kınnapzâde, semâiler okuyan Baba Himmet, 
gürültüyü basan (fazla gürültü, patırtı yapan) Tekbıyık,



hepsi birer tip olup, kendilerine ait şive üzere laflaşıp 
duruyorlar,

İstanbul'un bu halk benliklerini şimdiye kadar ne 
görüyorduk, ne de biliyorduk. Arnavut’un ”Ha more!" 
diye lâ f atmasını, Lâzoğlu'nun "ta huu!'^ demesini, 
Acem’in "ele sen ne mene gorumsah sen?" şivesini. 
Urumun "ti kamiş kala zanum!" demesini, Yahudi'nin 
"ande kakamena, mamzeroğlu mamzer" diye sövme
sini, Delibekir'in "ulan, anasını avradını, kızını kısra
ğını, ocak davlumbazını, kümesteki kazını, raftaki sa
zını, sandığını sepedini, astarını bezini, ağzını yüzünü, 
burnunu gözünü, düzünü, düzgününü, sallayıp sırtladığı
nım....." sözlerini ancak bu oyunlardan öğrendik..

Koca bir payitahtın (başkentin) tabiatını gereği gibi 
anlamalc ve öğrenmek için, içinde ne gariplikler ve ne 
milliyetler varsa, hepsini meydana çıkarmak "Folklor" 
açısından önemlidir.

İstanbul'un türlü kıyafetleri, olmaz kıhkları, türlü ar
goları hem şehrin etnolojik bir parçası, hem de halk 
edebiyatının özelliğidir.

Bir de, Karagöz'le Hacivat’ın karşılıkh konuşmala
rındaki şiveye bakınız. Hacivat öyle bir Arapça ve 
Farsça söyler ki, okul ve terbiye görmemiş Karagöz bir 
şey anlamaz. Bir tarafta efendilik, yâni Enderun dili 
(Saray Osmanlıcası), öte tarafta avam (halk) dili... Bun
lar birbirlerine çarparsa, artık neler çıkar, neler!

Arapça ve Farsça sözleri anlamayan Karagöz, bu bil
mediği ve anlamadığı kelimeleri kendi usulü ile anlama
ya çalışırken, gülünçlükler ve maskaralıklar ortaya çı
kar. Yabancı kelimeleri, Türkçeye benzetiyor ve Türk 
anlamında kullanıyor. Bunun gibi, kâh ciddi, kâh 
eğlenceli tarzda çevrilmiş kelimeler Batı dillerinde de 
bulunup, bunlara "Halk etimolojisi" derler. İşte, Kara
göz, Hacivat’ın Arapça ve Farsça kelimelerini anlama- 
yıp bir sözüne benzeterek bir Türk etimolojisi yapar.



Bunun sonucu, eğlendirip güldürmek, güldümp eğlen
dirmektir.

Karagöz'ün "Yazıcı Oyunu” adlı bir piyesinde, Haci
vat'ın dediği gibi: Yazıcı olmak için "âdab-ı umumiye- 
ye (genel terbiye) hizmet etmek maksadına mebni (da
yanan) ulum-u mütenevviatda (çeşitli bilimlerde) 
maharet lâzım. Meselâ; riyazi ilimlerden cebir...

Karagöz—Yok, bak ben cebre gelemem.
Hacivat—Geometri, aritmetik (Hendese, hesab).
K.—Aritmetikde olan bilgiçliğimi gel de bizim kasap

la alış—verişte gör.
H.—Astronomi (Hey’et).
K.—Onu pek âlâ anlanm. Meselâ, bir şık bey gördü

ğüm gibi cebinde mangiz mi var, yoksa nanay mı bir 
bakışta bilirim.

H.-Hikm et?
K.—Ondan sual olunmaz.
H.—Coğrafya, Hukuk.
K,—Guguk.
H.—Servet fenni.
K.—Tanımam.
H.-Kimi?
K.—Servet efendiyi.
H.—Hay külhant hay... ilm-i idâre..
K.—Bilirim, çok yağ ziyan olmasın diye gece yakar

lar. (*)
H ,-U lan, o değil, idare (tecim) usulü.
K.—Ben idâremi bilirim.
H .-Tarih.
K.—Onu bilmeyecek ne var: 1302 (1886).
H .-Düstur.
K.—Desturun vardalı soyunu bilirim.
H,—Umur-u siyasiyye (politik işler).

(*) Karagöz, eski devirlerde, geceleri, evlerde kullanılan ve gaz
yağ ı yakan küçük idâre lâm basını —sö zd e— kasdediyor.



K .-D ört çifte olursa siya-siyâdan başka ıskarmoz 
oyunu bile bilirim.

H .-İstatistik.
K.—Rahat edemem.
H.-Neden?
K.—Kısa yastıktan.
H.—Hay külhanî, hay! Mantık.
K.-Ha! onu hepsinden iyi bilirim. Hem de pek çok 

severim.
H .-N asıl bilirsin bakayım?
K.-Ramazanda pişirirler, üstüne yoğurt dökerler, 

içine kıyma koyarlar.
H.—Hay budala hay! Mantık’ı mantı anlayarak 

yazıcıhk ettin ha... aşkolsun sana..
Karagöz oyunlarm asıl halk edebiyatı olup olmadığı 

meselesine gelince: Batı şarkiyatçılan bunları Halk 
Edebiyatı’ndan sayarlar. Bu oyuna dair aldıklan bilgi
ler, hep benim yayınladığım eserlerimdendir. Bu mese
leyi gözönüne alacak olursak, pek ihtiyatlı davranmah- 
yız. Halk arasında yalnız şakah konuşmalar vukubul- 
muş, ya da uyduruhnuş hikâyeler var. Onlar da çoğun
lukla bir şahsa aittirler. Kaide üzere yazılmış, naklolun
muş, hem bölümlere ayrılmış oyunları yok.

Piyesleri tertip eden, perdede temsil eyleyen bir kişi
dir: Karagöz oyünlarmm ustası. Bu usta, halk ağzından 
çıkan olayı, bir de konuşma parçalannı öğrendikten 
sonra, bunlan bir oyun şekline koyarak perdede oyna
tır.

Usta sanatında pek mâhir ise, yalnız halk sözlerini 
değil, kendi uydurmasını da kullanır; lâkin, halkın söy
lediği gibi ve halkın fikrine göre...

îş öyle olduktan sonra, Karagöz’ün kaleme aldığımız 
oyunlan halk edebiyatı sayılmaz. Halk ağzından çıkan 
piyesler değil, halk ağzına verilmiş oyunlar sayıhr. Fa
kat, her ne hal ise, yine halkın fikrini, halkın düşüncesi-



îli kapsar. Onun şivesini kullanır. Onun duygularını 
anlatır.

Büsbütün halk edebiyatı değilse de, halkın edebiya
tıdır. Tıpkı Batı kukla oyunlan gibi. "Folklor" bakı
mından bunun gibi edebiyat parçalannı da toplanmış 
olması dikkate şayandır.

Ramazan dolayısiyle ilk önce toplayıp yayımladı
ğım Karagöz oyunlan şunlardır;

(Macar Akademisi tarafından basılan kitabımda:) 
Hamam oyunu, Uruşma (vuruşma), Karagöz'ün Yazı
cı oyunu.

(Rusya'da yayımlanan cildinde:) Yalova Sefası, Ağa
lık oyunu. Şirin ile Ferhat, Kanh Kavak, Ters Evlen
me, Kütahya oyunu, Kayık oyunu. Aptal Bekçi, Timar- 
hane oyunu.

İşte benim bütün Batı'da ilk defa olarak toplayıp ya
yımladığım oyunlar Avrupa şarkiyatçılarının dikkati
ni fazlasiyle çekti.. En çoğunun Almanca, Fransızca, 
Rusça tercümeleri yapılmış, haklannda ilmi ve edebî 
makaleler yazılmıştır. Bu alanlarda en fazla Almanlar 
çalışıyorlardı. Bilhassa Almanya'nın en büyük şarkiyat
çısı sayılan Profesör Yakop, bu mesele hakkında birkaç 
cilt eser meydana çıkarmıştır. Bu eserlerinde, Karagöz 
oyunlanmn tarihini yazdıktan sonra, piyeslerin tafsi
lâtını veriyor ve genel edebiyat açısından önemli araş
tırmalarını ekliyordu.

Türk edebiyat tarihinde, bu oyunlarm hiç tesirini; 
görmüyoruz. Halbuki, Türk komedilerinin ortaya çık
masına bunların çok yardımlan olacaktı. Saçma Fran
sız komedilerine bakacaklarına. Karagöz oyunlarına 
dikkat etmiş olsa idiler, millî bir Türk komedisi dalıa 
doğru yer bulacaktı.

Karagözlük fikri zaten Türk düşüncesinde iyi bayıl
mıştır. Eğer bu düşünceyi, komedi yazan Türk yazar
ları göz önüne almış olaydılar ne değerli milir oyun-



1ar ortaya çıkarırlardı.
Türk yazarları zeki olduklan gibi derin düşünce sa

hipleridirler. Bu zekâlannı ve kalemlerini, güzel üslûb- 
larını millî komedi yolunda harcamış olsaydılar, Fran
sız komedileri yerine millî komedinin kurulmasına se- 
beb olurlardı. Çünkü, bu Karagöz oyunlan gittikçe 
kayboluyor, ortadan çekiliyor. Bu sene (1924) İstan
bul'da bulunduğum vakit, Karagöz oyunlannı her ne 
kadar arayıp taradımsa da hiç birini bulamadım. (139)

Karagöz'ün yerini sinemalar bir de Fransız komedi
leri aldı. Hamdolsun ki, kırk yıl önceki zamanlarda bu 
oyunları toplayıp, kaybolmak tehlikesinden kurtarabil
dim. Elimden gelecek olursa, bu topladığım ve kısmen 
Lâtin, kısmen Kiril (Rus) harfleriyle yayınladığım 
oyunları Arap harfleri ile de bastırmaya çalışırım. 
Umarım ki, Türk edebiyat tarihini yazan yazarlar, ya- 
yınlayacaklan eserlerde Karagöz oyunlannın tarihine 
de uygun bir yer verecekler.

Bu hususta harcadığım emeklerim inşaallah boşa git
meyecek ve Türk kardeşlerimizin millî edebiyatına hiz
met ettiğimden dolayı pek övüneceğim.



Mehtaplı bir bayram gecesi idi. Yıldız kahvehanesin
de dostlanmla görüşürken konu, şimdiye kadar bilin
meyen Orta Oyunlan’na geçti.

—Acaba Orta Oyunu oynatılan bir memleket (şehir) 
var mı? diye sordum.

—İstanbul'da bunu yasak ettiler.. Çoktan yoktur., 
dediler.

—Niçin? diye şaşkmhkla ve hayretim sordumsa da 
kesin bir cevap verihneyerek Boğaziçi’nin bir tepesine, 
Yıldız Köşkü (140) tarafına bakıldı. Ben:

—Yazıklar olsun.. Çünkü, Orta Oy.unu’nun hem dil, 
hem edebiyat yönünden Karagöz oyunlanndan daha 
çok önemi vardı... dedim. Dostlanmdan biri, bu sözü
me şaştığı için, ben:

—Orta oyunlannda, işittiğime göre deve derisinden 
yapılmış tasvirler değil, insanlar, aktörler oynuyormuş! 
dedim.



—işte yasak edilmesi sebebinin biri de bu olmalı... 
dediler.

O zamanki gazetecilerin en birincilerinden olan Said 
Bey:

-İşittiğim ^ göre, Saray'da Orta Oyunu ekibi hâlâ 
varmış... dedi ve yine sustular.

Mühendis Mekteb-i Âlisi'nin (141) Hulusi Efendi 
adında bir öğrencisi:

—Anadolu'nun bazı şehirlerinde ve bilhassa Eskişe
hir'in bir meydanında Orta Oyunu oynandığını işit
tim... dedi.

Bu söz merakımı son derece uyandırdı:
—Acaba Eskişehir'e gitsem olmaz mı? diye sordum

ve:
-P ek  âlâ olur! cevabını aldım. Hulusi efendi:
-Z aten  bir-iki hafta sonra Mühendis Mektebi'nin bir 

Alman müderrisi (profesörü) Forkhaymer ile birlikte 
Anadolu'ya gitmek niyetindeyiz. İsterseniz profesöre 
söyleyip siz de gelebilirsiniz, dedi.
-  Hulûsi efendinin bu sözlerinden pek çok sevindim 
ve:

—İnşallah, inşallah... dedim.
Acele iş valaa şeytan işidir amma, bu defa özellikle 

acele etsem olmaz mı?
Alman mühendisi ile görüşüp birlikte gitmemiz 

kararlaşürıldı. Anadolu Demiryolu (sonra Bağdat) ya
kın zamandan beri işlemeğe başlamıştı. Profesör, yapıl
makta olan bu yolun denetim ve muayenesi için res
men gönderildiği için, günün birinde profesör ile Hu
lûsi ve ben, Haydarpaşa'dan kalkan katara binerek İz
mit'e kadar gittik (142). O zamanlar, Haip Okulu'nda 
(Mekteb—i Harbiye) Almanca öğretmeni olan müteveffa 
Macar Osman Paşa (143) da İzmit'e kadar bizimle bera
ber gelmişti.



Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı)’nden aldı
ğını buyrultu (144), güzel bir Divânî hattı (yazısı) ile 
şu surette yazılmıştı:

"Nezaret-i Maarif-i Umumiyye
HânıiH buyrultu Doktor Kunoş Macaristan Encü- 

men-i Dâniş'i (Akademisi) tarafından memuren Türk 
dili hakkında bazı malumat istihsal etmek (bilgi topla
mak) üzere bu defa Bursa ve Anadolu'da vâki diğer ba
zı vilâyet—i şahaneye azimet etmiş olmakla mezkur me
muriyetin icrası hakkında bir taraftan mümanaat ika' 
edilmemesi (engel olunmaması) zımnında (isteğiyle) iş
bu buyrultu yedine i*ta kılındı (kendisine verildi.)

Fi: 18 Recep 303 (1886) ve Nisan 302"

Ferman yazısı yanımda, ferahlık kalbimde, birkaç li
ra (o zaman altın) cebimde, boş defterler çantamda ol
duğu halde Osman Paşa ile vedalaşıp Anadolu içerisine 
gitmeğe hazırlandık.

Şimendiferin (tren) rayları gerçi hazır ise de trenler 
daha işlemiyordu. İzmit'teki hükümet mühendisleri 
üçümüzü direzina (145) dedikleri bir demir kağnıya 
bindirdiler... Sapaiıca-Bilecik yolunu tuttuk. Ne mü
barek araziî Ne bağh-bahçeli köyler, ne yemişlerle do
lu ağaçlar! Ne konuksever köylüler!... Halk ağzından 
çıkan tath-tath, hiç kaba olmayan ve bilâkis pek ince 
sözlerî...

Köylülerin lâflarına doyamayıp, hele söyle işideyim 
diye çeşit çeşit türküleri falanlan söyletmeye, defteri
me yazmaya başladım.

Profesörle Hulûsi kendi işlerine baktıklan sırada, 
yalnız başıma Bilecik'in bir kahvesinde yerleşip, bura
nın dilini, garip-garip sözlerini, türlü-türlü beyitlerini 
doya-doya dinledim.

Kahvede oturanların her birinin sıra ile birer kahve



ikramına karşı olarak ben de kendilerine şeker ikram 
ettim. Şeker falan o vakitler (1886) az olup kahveler 
çoğunlukla sade içilirdi. Ağızlarını böylece tatlandınp 
tatlı-tatlı beyitler söylemeye başladılar.

Bu beyitler şimdicik şöyle dursun, gelgelelim yolu
muza! Zaten direzina ile ettiğimiz yolculuğun sonuna 
vardık. Bilecik’ten bir araba kiralayarak haydiii Anado
lu'nun dereli-tepeli, dağlı-^aylı köylerine, inişli-yokuş- 
lu kasabalanna!

Uzun uzun kervanlar gelip geçti. Irmaklar akıp çağ
ladı... Türklerle Çerkesler bizi karşıladı.., Yörüklerin 
çadırları kurulmuş, göçmenlerin kulübeleri dizilmiş idi. 
Tâki günleitleri bir giın gözümüzün önüne kubbeli-mi- 
nâreli Doğu illerinin tasvirini andıran bir şehir hayâli 
gözüktü.

Eskişehir'e, Anadolu’nun en lâ tif yerlerinden biri
ne gelmiş, vamııştık. Sakaiya (146) Çayı'nın kena
rında otele benzeyen bir han, yanında da bir meydan- 
lı kahve vardı. Handa birer oda tuttuk. Mühendis efen
diler kendi işlerinin peşinde... ben de kendi işime-gücü- 
me başlayıp öte-beri seyir ve temaşasına koyuldum.

Malum ya, buraya gelişimin en önemli sebebi Orta 
Oyunu idi. Etrafa bakınırken, Porsuk kenaı\ndaki me
sirede asılı duran bir kâğıt gördüm. Hemen bunu oku
yunca, mufassal ve mükemmel bir Orta Oyunu kome
disi ilânı olduğunu anladım. Ünlü komik Hamdi Efen
di diye yazıhydı. Hem de zuma ile dümbelekden başka 
ud, keman, nay (ney), lavta (147) dan teşekkül eden 
bir ince saz da varmış...

OynanılacaK oyun, "Büyücü Oyunu" imi§... Tıpkı 
böyle ünvanlı bir oyunu Karagöz kahvesinde de gör
müştüm. Bu iki sahnenin birbirine benzeyişi edebiyatta 
da pek dikkati çekici görünüyor diye sevindim.

Hemen bir koşu Hulûsi'yi bulup, akşamüstü Orta



Oyunu’nu birlikte seyretmemizi kararlaştırdık,
Sabnn sonu selâmet ama, benim sabırsızlığım da 

haddini hududunu aşmıştı. Bütün gün oyun meydam- 
nı gezip dolaştım. Oyun ustasının gönlünü kazanıp, sah
neyi yakından da gönneye izin aldım.

Sahne, yâni mevki-i temaşa (oyun yerine)ya dört 
köşeli, ya da yumurta şeklinde idi... Dışarısında bir 
' ’sandık odası" dedikleri yer, aktörlerin çeşit-çeşit kos
tümlerini havi bir yer... Sahne içinde de iki mobilya 
takımı bulunuyor. Biri "dühniiye'’ye yakın olan dük
kân, yâni masaya benzeyen bir şey... Birisi de iki kana
dı ve ”yenidünya" isimli bir kapı şekli. Bu yenidünya- 
nm kanatlarına kâğıt yapıştırılıp üzerine oyunun esa
sını hâvi resimler asılmıştı.

Bu iki takımdan başka, dilimleri türlü renkte şemsi
yeler, "şakşak” yâni yank bir değnek de vardı. Meyda
nın dışansında olan sandık odasından başka Orta 0yu- 
nu'nun sahnesi şöyle bir şekildedir:

Duhuliyyenin iç tarafı yakınında, çalgıcılar yeri; ona 
yakm yenidünya; sahnenin ta arkasında, yirmi arşın 
genişliğinde ve otuz arşın uzunluğunda oyun meyda
nı... Meydanın alt tarafmda birbuçuk metre yüksekli
ğinde "yenidünya", yâni oyunun oynandığı evcik... 
Sahnenin dışansına gelince, en önemli yeri "me'va" de
dikleri yerdh*, yâni erkeklerin seyretme yeri. Yanında 
yanm metre yüksek parmakhk, bunun oda tarafında da 
kafes, yani hanımlar yeri.

Oyun sırası da şöyle idi:
Çalgı çalmaya başladıkta. Kavuklu (148), Pişekâr 

(149) ve Zenne (150) tâbir olunan aktörler görünmez
den önce başlarında sivri kâğıt külâhlar olduğu halde 
hep oyuncular çalgı havasına uygun adımlarla meydana 
girip Curcuna teperler ve meydanı birkaç kez dolaş
tıktan sonra, yine dışanya çıkarlar. Bundan son
ra en birinci olarak elinde "şakşak" ile Pişekâr girer



ve hazır olan seyircilere selâm verip oynanılan oyunun 
adını söyler. Çalgıcılara seslenerek;

—Ama benim pehlivanım!... der.
Çalgıcılar da:
—Buyur benim pehlivanım! cevabını verir. Bunun 

üzerine Pişekâr:
-O  da hesap değildir! der. Çalgıcılar da:
—Nedir hesabın? diye sorunca, Pişekâr:
-Büyücü oyununun taklidini aldım, çalsın çalgıcılar, 

hazır olanlara temaşa ettireyim... der.
Bu arada çalgı Arap havasını çalarak. Zenne tâbir 

olunan, üzerinde ferace bulunmayıp, yalnız yaşmaklı 
ve süslü surette kadın elbisesini giymiş bir aktör ortada 
biraz raksettikten sonra, çalgı susar.

Pişekâr, kemal-i nezâketle:
—Ha ha hay..,, gülme benim gamzekârım, huyu gü

zel nazh canım! Aman nâzeninim, bu gecenin yarısın
da böyle takmış takıştırmışsınız, yapmış-yakıştırmışsı- 
nız, ufak ufak raksederek nereden gelip nereye gidiyor
sunuz? diye. Zenne ile biraz konuştuktan sonra çalgı 
yine çalmaya başlar.

İçeriden uzun, silindir biçiminde ve dilimli kırmızı 
koca bir kavuğu ve üzerinde kırmızı cübbe ile kırmızı 
şalvar ve sarı çedik (151) pabuç giymiş olarak, kısa 
boylu, gayet tuhaf tabiatlı bir herif, birkaç kez sendele
yerek etrafı dolaşırken, Pişekâr elindeki şakşağı kavu
ğuna vurur vurmaz, Kavuklu "kemal-i taaccüble” Pişe- 
kâr'm  yüzüne bakar.

Pişekâr —Vây! hoş geldin, safa geldin; derisi patla
mış, ipi kasnağı kırılmış, derunu (içi) tuzla dolmuş, ke
nef (abdeshane) aralarına atılmış bekçi davulu!

Kavuklu —Vây! hoş bulduk, safa bulduk; kayıklarda 
kalmış, içini dışını sıçanlar yemiş, pis pis kokmuş, her 
tarafı delik deşik olmuş Lâpseki kavunu!



, Bunlar gibi eğlenceli sual ve cevaplardan sonra, asıl 
konuşma şimdi başlar. Bu konuşmalar, Karagöz'le Ha
civat'ın diyaloglarına her ne kadar benzerse de bir dere
ceye kadar farklıdır. Tasvirlerin konuşması fazla kaba 
oldukları halde, Orta Oyunu’ndakiler, bir aktörün ağzı
na daha çok yakışıyordu,

Pişekâr'ın sözleri, ed ip -âne, nâzik öğütler öğreten, 
iıalbuki Kavuklu'nun davranışı hem nezaketsizce, hem 
de öğütleri kabul etmeyen bir şekilde..

Orta Oyunu, tiyatro oyunlarına daha çok benziyor 
ve edebiyatça da daha değerlidir. İşte bu oyunlann eğ
lenceli bir konuşmasını Eskişehir sahnesinde işittiğim 
tarzda buraya naklediyorum:

Kavuklu -A m an efendim, başıma gelen macerayı 
nakletsem de dinlesen, o vakit anlarsın,

Pişekâr —Aman efendim, geçmiş olsun... bendenizin 
de merakU olduğumu bilirsiniz a, nakledin de bendeniz 
de anlayım.

K.—Canım, şu bizim yukanki semtteki muhtann bir 
odasında kira ile oturduğumuz malumunuzdur ya!

? .—Evet efendim, malum.
K.—Her nasılsa evvelki sabah erkence kalkmıştım; dı

şarı abdeste çıktım., bir de baktım ki, ev sahibimiz ola
cak muhtar efendi giyinmiş kuşanmış sokağa gidiyor.

P .-Sonra efendim?
K.—Aman efendim, böyle erkence nereyi teşrif edi

yorsunuz? dedim. Muhtar efendi: Aman beni lâkırdıca 
tutma, dilenci vapuruna gidiyorum, geç kahrım dedi.

P.—Evet...
K.—Efendim, halimiz malum ya, biz de az sefillik 

çekmiyoruz.
P.--Evet efendim, malum.
K.—Aman öyle ise dur, ben de çabucak giyineyim de 

beraber gidelim dedim. Peki dedi. Ben de çabucak gi
yindim. Beraber bir koşu dilenci vapuruna yetiştik, va



pura girdik. Ben etrafıma bakınmaya başladnn. Fakat, 
öteye gittim süründüm, beriye gittim süründüm, çıkanp 
kimse beş para vermedi. Aman efendim, benim dilenci 
vapuruna gidişimin sebebini bilir misin?

P.—Hayır efendim, niçi gittiniz bakalım?
K.—Fakrulgamzi anlattıkdı ya... dilenci vapurunda 

para verirler zannettim de bir koşu onun için gittimdi. 
Baktım ki, beş para veren yok.

P.—Vah vah! Siz yanhş anlamışsınız... ne ise sonra..
K.—Derken efendim, elindeki bir tenekeyi vurarak 

birisi geldi, nereye çıkacaksınız? dedi. Ben de düşün
düm taşındım, davlumbaza çıkacağım... dedim. Hayır 
öyle değil, hangi iskeleye çıkacaksınız? dedi. Biz onun
la muhavere etmekte olahm, vapur Kanlıca iskelesine 
yanaşmış, son iskele de orası imiş... Baktmı, müşteri
lerin cümlesi çıktı, biz kaldık. Biletçi: Bilet al, haydi 
sen de çık, buradan başka iskele yoktur,, dedi. Ben de: 
Ver de çıkayım.., dedim,.. Öyle ise para ver de vere
yim... Ne parası istiyorsun ayol? ben buraya dilenci va
puru diye dilenmeye geldim, sen bana ver parayı... de
dim. Sonra, biletçi tayfalara haber vererek bizi patır 
kütür, dayakla tekme ile iskeleye attılar.

P.—Aman efendim, sonra... büyük kaza savmışsınız.
K .-D erken efendiciğim, iskeleye çıktık. Bilet top

layanlar bizi parmaklıktan dışan çıkarmadılar. Benden 
bilet istediler.. Ben de vapura ne için binmiş olduğumu 
anlattım, param olmadığından bilet alamadım dedimse 
de yakayı kurtaramadık.

P.—Aman efendiciğim, çıkmanın kolayı... Sonra, na
sıl yaptın?

K.—Nasıl yapacağız, herifler bizi âdeta döğmeye 
başladılar. Bereket versin iskelenin başında bir büyük 
yah var.. Sahibi olan efendi bize ettikleri hakareti gör
müş, acımış da hizmetkâriyle vapur parasım göndere
rek bizi oradan kurtardı.



P.—Ah! geçmiş olsun efendim, sonra?
K.—Derken efendim, iskeleden çıkıp aralarda dola

şırken baküm ki iki kanadı açık büyük bir kapı.,. İçe
risi iki tarafı uzun bir yol...

P.—Aman girmeye idik bâri.,
K.—Ne söylüyorsun efendim, saat sekize gelmiş... 

Ağzıma bir çöp parçası koymadım. Açlıktan içim içi
me geçti. Belld hem kamımı d ^ u ru ru m , hem de beş 
on para ahrmı, diyerek biz o kapıdan içeri girdik.

P.—Sonra?..
K ,-Sonra efendim, uzun uzun gittim, bir de baktım 

ki yüksek bir yerde helvacı mermeri var. Bu mermerin 
üzerinden merdivenle yukan çıkıhyor.

P .-A  külhâni, nasıl helvacı mermeri o?
K.—Nasıl olacak, koskocaman bir helvacı mermeri 

işte...
P.—Külhariî ona binek taşı derler. Ata binmek için o 

her büyük konakta vardır.
K.—Ne olursa olsun, neme lâzım.. Derken, ayakla

rımdaki yemenileri (152) birbirine vurup cübbenin al
tına aldım, yukarı çıkmaya başladım.

P.—Bak bir kere ettiğin işe... Hiç o merdivenin 
başmda başka kunduralar yok muydu?

K .-Ç ok...
P .-G ördün mü bir kere, ayıp ettin. Öyle koltuğun

da pabuçlarla yukarı çıkılır mı? Ne ise, sonra ne yap
tın?

K.—Yukan çıktım, baktuTi ki bir büyük sofa, etrafın
da on-onbeş tane kapı var.

P.-A m an efendim, kimseye raist gelmedin mi?
K .-Y ok...
P .-Sonra?
K.—Kapılann hangisini açayım diye biraz düşündüm. 

Sonra, adam nasıl olursa olsun diyerek kapının birini 
açıverdim. Aman efendim, sana bir şey söyleyeceğim



ama, sakın kimseye açma.
P.—Aman nedir o efendim, korkanm bir hezeyan et

tin.
K.—Efendim, kapınm tokmağı gayet beyaz bir şey 

idi. Nane şekeri zannedip yalanmayayım mı?
P. —Ulan külhani, kapı üstünde nane şekeri ne arar?
K.—Ne bileyim ben. Her ne ise, kapıyı açtım, içeri 

girdim. Baktım ki kimseler yok. Köşe penceresine doğ
ru gittim, baktım ki beni döktükleri iskele oradan gözü
küyor. Pencerenin önünde de güzel bir kürk var. Efendi- 
ciğim, dayanamadım kürkü arkama giyip, köşe pence
resine bir âlâ kuruldum,.,

P.“ Aman efendim, kalk.,.
K .-Neye?
P .-N eye olacak, koltuğundaki pabuçlarla efendinin 

kürkünü giyip de köşede otururken görmüş olsalar sa
na bir temiz dayak atar, dışarı kovarlar.

K.—Sahi öyle... Bereket versin, gelen giden olmadı,
P.—Derken kuzum, sonra ne yaptın?
K,—Sonra, biraz oturdum, canım sıkıldı, kürkü yeri

ne bırakarak odadan çıktım, karşısındaki odayı açtım. 
Bir de içeri bakayım ki, efendi köşede oturuyor. Gali
ba yeni sünnet olmuş olmah ki önünde bir çekmece, üs
tünde birtakım oyuncaklar var.

P.—Ulan, nasıl oyuncak onlar? Ne vardı çekmecenin 
üstünde bakayım?

K .-N e bileyim ben, birtakım bastığı gibi çıngır çın
gır öten bir şeyler vardı.

P .-A  külhânî, onlar efendinin yazı takımı ve öten 
şey de hizmetkâr çağırmak için çıngırak, kampana.. 
Ne ise, sonra ne yaptın? Bari efendinin eteğini öptün 
mü?

K.—Yok canım, selâm aleyküm deyip oyuncaklann 
ta yanına gittim oturdum vesselâm.

P.—Ulan ayıp ettin, in aşağı;sonra seni kovarlar, Hâ



la pabuçların koltuğunda mı? Bari bir yere bırakaydın.
K.—Aman efendim, ne söylüyorsun? Nereye bıraka

yım? Ya orada bizim pabuçları çaldırırsak. Züğürtlüğü
müzü de anlattık ya. Sonra oradan yalın ayak gitmeli.

P.—Ulan, koca yalıda senin pabuçlarını kim çalacak? 
Ne ise, efendi seni görünce, ne dedi bakalım?

K.—Derken, efendi o oyuncakların birine vurduğu 
gibi bir de baktım ki gayet süslü bir efendi geldi. Efen
di bir işaret etti, o gelen adam bize bir cigara yakıp ver
di. Bir de önümüze güzel bir tütün tablası koydu. Ciga- 
rayı içtim, külünü içine silkmeye acıdım; ne dersin, kül
leri bütün yere silktim.

P.-U lan, ayıp ediyorsun, tablaya silk, tablaya.
K,—Derken cigara bitti. Usulcacık keçeye bastım, 

söndürdüm. Tablayı efendi görmeden cebime attım.
P.—Ulan çıkar, dayak yemek yaklaştı.
K.—Derken bize kahve getirdiler. Kahveyi içtim , fin

canı yalarken bir de zarfa (fincan tabağı) baktım ki, 
zarf gümüş, iıem de yirmibeş dirhem de gelir. Haydi 
onu da cebe..

P.-A h! Yaptığın işi gördün mü? Her yerde öyle ken
di kendini kepaze eder çıkarsın.

K.—Derken, efendi yine oyuncağı urdu, iki süslü hiz
metkâr daha geldi. Yemek hazır mı? diye sordu. Onlar 
da: Hazır deyince... Efendi, buyurun diyerek ayağa 
kalktı gidiyor... Haydi biz de arkasından. Odadan çık
tık, o odanın yanında başka bir odaya girdik.

P.—Aman efendim, sonra?
K .-İçeri girdik, baktım ki bir büyük masanın üstün

de Mahmutpaşa'nın mezat mah gibi, olmadık çanak 
çölmek yok. Her ne ise, efendi oturdu, biz de karşısına 
oturduk. Çorba geldi, güzelce yedik o kalktı, et geldi. 
Baktım ki, efendi bıçakla çatal bir şey aldı, O çatal şe
yi ete batırıp bıçakla kesti. Önündeki tabağın içine ko
yup yemeğe başladı. Biz de efendiye bakarak onun



yaptığı gibi yapalım da ayıp olmasın diye çatal bıçak 
aldık, çatalı ete batırdık.

P.—Aman efendiciğim, ettiğin işler çok oldu, sakın 
burada da bir terbiyesizlik yapmaya idin.

K.—Sorma efendim sorma, çatalı ete batırdık ya bı
çakla keselim diye uğraşırken nasılsa et çataldan kur
tulduğu gibi karşımda oturan efendinin suratına kâ- 
milen yapışmaz mı!

P.—Gördün mü ettiğin terbiyesizliği?
K.—Efendinin yüzü gözü, üstü başı yağ içinde kaldı. 

Açbğımızı anlattık ya, galiba o hırs ile et kuvvetlice 
kurtulmuş olmalı ki efendinin canı biraz ziyade yan
mış. „ Derken, efendi: Bire terbiyesiz herif sen nereden 
geldin? Başıma musallat mısın? diyerek, şu pis herifi 
dışarı atın! diye bağırır bağırmaz, arkamızda duran iki 
uşak elimizi yıkamadan yağlı yağh, sille tokat bizi mer
divenden aşağı yuvarlayarak kapıdan dışan attılar.

***
İşittiklerimizi ve şimdiye kadar gördüklerimizi düşü

nüp, Pişekâr’m Hacivat'a, Kavuklu'nun Karagöz'e ben
zediğine şüphem kalmadı. Farkı, sözlerin inceliğinden 
başka, tasvirlerin yerine insanlarm söyle)dip oynaması 
idi. Keza, oyuncular tasvirler gibi bir yerde durmayıp, 
geze geze oynarlar. Orta Oyunu meydanında yalnız iki 
kişi bulunursa, biri meydanm üst ve biri de alt tarafın
da durup her soru ve cevaptan sonra, yerlerini değişti
rirler. Yâni, alt taraftaki aktör üst tarafa, üst taraftaki 
de alt tarafa gelir. Bu kere gördüğümüz oyun, büyücü 
oyunu imiş. Hulûsi efendi yanımda, birer kurşun ka
lemi elimizde, kağıtlar da önümüzde, İstanbul’daki Ka
ragözlerde yaptığımız gibi hem dinleyip, hem yazıp, 
hem kulak dikip, hem eğlenip, güç hal ile oyunun epey 
kısmmı yazabildik. Oyun bitmek üzere iken, Pişekâr ile 
Kavuklu yalnız başlarına kalırlar. Kavuklu seyircilere 
hitaben:



—Her ne kadar sürç-i lisanda bulunduksa da af edi
le... İnşallah yarın akşamki oyunumuzda Pişekâr'm 
yakası elime geçecek olursa, ben bilirim yapacağımı, 
diye her ikisi de yerden temanna ederek, çalgı çalarak 
meydandan çekilirler, oyun da son bulur.

Dinlediğim bu orta oyununu tamamen defterime ya
zıp, ertesi günü sabah bazı bilgiler almak üzere Komik 
Hamdi Efendinin ziyaretine gittim. Aramızda şöyle bir 
konuşma geçti:

Ben —Acaba sizin ortaoyunlannızın çeşidi var mı?
H .-O rta  Oyunu esasen bir türlü olur. Eskiden hem 

meydan oyunu, hem zuhuıîkulu tabiri vardı.
"Zuhûrî" sözü zaten Sâmi Bey’in ”Kâmus-i Tür- 

k i’’sinde: "Ortaoyununda mudhik şahsı icra eden mu
kallittir. Zuhûri kulu da ortaoyunu takımı" diye yazı
lıdır.

Hamdi efendiye göre, oyunların eskiden iki kulu var
dı. Biri Zuhûri kulu; biri de, Han kulu yalnız sarayda, 
zat-ı şâhânenin mevludü, bir de tahta çıktığı günün yıl
dönümünde oynanıyordu; halbuki Han kulu, ya okul
larda ya da açık bir meydanda oynanıp öteki türden bi
raz kalitesiz idi.

Bu iki cinsten başka, başkalarından işittiğime göre. 
Meydan kulu ve bir de Süpürge kulu tabiri de varmış. 
Eski Batı tarihlerine bakarak bu gibi taklit oyunlann. 
Milâdın oriikinci yüzyılında en fazla Selçuklu padişah- 
lanmn Konya’daki saraylannda oynandığını gördüm. 
Karagöz ile ortaoyunlannın esası taklitten ibaret, yâni 
eski Yunanhlarm "Minos'* denilen oyununa karşılık. 
Bu oyunlar Konstantiniye şehrinde bulunan türlü türlü 
milletleri, bu milletlerin cins cins konuşmalannı, tuhaf 
tuhaf telâffuzlannı taklit edip gittikçe bir tiyatro oyu
nu haline girmişlerdir. Bu eski taklit oyunlannda iki 
soytarı bulunup, biri başı kel, karnı şişkin Minos; biri 
de eli şakşakh Mukos... Kostantaniyye'yi fetheden Os-



inanlılar, Bizantinlerin Minos'unu, Pişakâr'la Hacivat 
yapıp Mukoslan da Kavuklu ile Karagöz oldu. Bugün
kü İstanbul'un şimdiki halinde çok çeşitli milletler ol
duğu gibi eski Bizans zamanında belki daha çok imiş... 
Bu dil karışıklıklarının taklit ustaları olup, öyle gülünç
lü oyunlar vücude getirildi ki, dinleyen gülmeden bayı
lırdı.

Osmanh hükümetinin ilk yüzyıllarında, bu taklit 
edenler, İstanbul'un !ıer köşesinde bulunup, padişah
ların sarayına kadar sirayet etti. Evliya Çelebi onyedin- 
ci yüzyılda yazılmış meşhur "Seyahatnâme"sinde, tak
lit eden ustaları birer birer anlatırken, Andelip Çelebi 
Yahya Çelebi, Hâfız Portakal, Kara Oğlan nâmındaki 
en zekilerin iıayat hikâyelerine de girişir. Bu onyedinci 
yüzyılda doğmuş Evliya, Padişahnı maiyyetinde Batı'- 
nın bir çok memleketlerini gezip, hem Arap ve hem İs
tanbul halini anlatıyordu. On büyük cildi içine alaıvese
ri Üsküdar'daki Pertev Paşa Kütüphanesi'nde hâlâ mev
cuttur. Eserin birinci cildinde. Sultan Murad-ı Râbi 
(IV. Murad) hükmederken İstanbul'un meşhur taklitçi
lerini, şehrin cins cins esnafını öyle tafsilâtlı surette 
tarif eder ki, edebiyatça da önemi büyüktür.

Rivayetine göre, esnaf-ı şubede mudhikân arasında 
hânendeler, mutripler (153), rakkaslar (154), pişekâ- 
rân (155), dairezenân (156), mudhik ve mukallitler 
(157), kışmirler, yetmiş tastan feleğin çenberinden 
geçmiş şehir oğlanları o kadar varmış ki, her biri her 
gece birer kese kuruş kazanıyormuş... Her esnafın yüz
lerce takımları olup, her takımı oniki koldan ibaret idi. 
Serçeşmeleri, pehlivan parpul kulu, üçyüz kişiyi; kapa- 
cı oğlu Osman kulu, dörtyüz kişiyi; Selvi kulu, üçyüz 
kişiyi; Zümrüt kulu üçyüz kişiyi; Çelebi kulu, ikiyüz 
kişiyi havi kullar olup, meydan-ı muhabbette çarpa- 
rayı oynatıp eğlendirirlerdi.

Bu kulların en meşhurları: Akide kulu, Cevahir ku



lu, Batakoğlu kulu, Hâşime kulu, Samurkaş kulu 
olup, neferleri Türkçeden başka hem Rumca, hem Er
menice, hem Yahudice naklederlerdi. Bundan başka, 
her bir kulun içinde hokkabazhk vardı. Surahibazhk, 
gevezebazhk, kadeh oyunu, ateş oyunu, şep oyunu, le
ventler, fışenkbazlar, dilsiz taklidi. Ermeni taklidi, Çin
gene taklidi, dilenci, Arap ve Arnavut taklidi. Bekri 
Mustafa ile Kör Arap taklidi. Mirasyedi Çelebi, Devra- 
ni Çelebiler, Üç eşkiya çelebiler ve saire...

Meşhur ustalardan biri Çakrakçı-zâde Süleyman Çe
lebi, Kışmerirend Cihan idi. Sinkül Çelebi, Hacivat çor
bacının acemi oğlanlarla gece İstanbul'da kol dolaştığı
nı taklit yapardı.

İşte bu tür kullardan ve taklitçilerden, zamanlar geç
tikçe hem ortaoyunu, hem Karagöz oyunları geldi ki 
bunlar gittikçe Türklerin millî oyunu yerine geçmişler
di. Kul tabiri yerine, meydan veya sahne, taklitçi (mu
kallit) yerine oyuncu... Bu kırk sene evvel gördüğüm 
ortaoyununda Pişekâr'la Kavuklu'dan başka meydana, 
çıkan oyuncular şunlardı:

Zenne, ya halayık veya uşak: şerhoş, hamal; acem, 
şalcı ve çarşıda zenneci; Lâz, bakır satar, hallaçlık ya
par veya kalaycı; Kayserili, bakkal, kavaf, nakkaş; Ar
navut, celep yahut koyun tüccarı; Ayvaz, tablekâr veya 
hizmetçi; zanpara yahut şık bey, kâtip; Yahudi, eskici, 
basmacı; Kürt, bekçi; Türk, turşucu, aşçı; Ermeni, tu- 
hafçı, kuyumcu; Eğinli, kasap; Firenk, alafranga dok
tor; Arap, tüccar; zeybek, Anadolulu bir uşak.

Birkaç hafta sonra, İstanbul'a dönüşümde İkdam Ga- 
zetesi'nin müdürü Cevdet Bey, bir de Ahmet Rasim 
Beyle görüşürken, onlardan daha ziyade bilgi almaya 
muvaffak oldum. Bu efendilerin ifadelerine göre, orta- 
oyunlan, Göksu, Kuşdili, Çırpıcı, Yoğurtçu Çeşmesi 
semtlerinde bulunuyordu. Bu vakitki ustaiann en ta
nınmışları: Hamdi, Kanbur Mehmet, Agya ve Küçük



İsmail idi. Heyetleri de dörtten ibaret olup, bunlara sü- 
pürgehân, zuhurî ve çifte kanburlar denildi. Bazı terim
leri de değişti. Şakşak yerine paşnal, sandık odasına 
pusat odası, oyun meydanına palanga denildi. Hamdi’- 
nin heyetinde serhoşun ismi, matiz; taşralmmki, hırbo; 
alafranga doktorun adı, balame; zenneninki, gaco;zur- 
nanmki, papare; defin ismi de pandeli oldu.

Ortaoyunlarınm İlmî görüş açısından diğer bir yönü 
daha vardır. Karagöz oyunundaki tasvirlere bakarsak 
onlann giydikleri elbisenin eski usul üzere yapılmış ol- 
duklan belli olur. Halbuki ortaoyunundaki kıyafetler, 
daha çeşitli, daha eski zamanlardan kalmadır. Bu eski 
elbiseler, sahnenin sandık odasında dururken, heyetin 

en kıymetli parçalarıdır. Batı memleketlerinde kos
tüm tarihi ve kostüm ilmi isminde yazılmış ve kostüm 
müzeleri açılmıştır. Türkiye'de buna benzer bir kıyafet- 
nâme yazılacak olursa, en değerli makalesi, ortaoyunu 
heyetinin sandık odası olacaktır.

Zaten Yeniçeri Müzesi'nde, Hazine-i Hassa (158) da 
bulunan eski layafetler, hazır bir kıyafet mecmuası 
sayılır. Ortaoyunu elbiselerine gelince, Usta Hamdi'nin 
ifadesine göre, İkdam Gazetesi’nin 1907 Teşrinisâni 
(Ekim) 21 tarihli nüshasında yazıldığı gibi, Pişekâr'la 
Kavuklu'nun elbiseleri şunlardır:

Pişekâr'da serpuş: al, mavi, san, siyah dört dilimli 
ve pamuklu sivri külâh.

Kürk: ya mavi çuhadan kenarı siyah kürk veyahut 
düz san üstüne beyaz karakulak kürk. Bu kürk iki par
mak kahnhğmda olup, yakadan iki eteğe kadar dışm- 
dan kaphdır.

Çakşır: Kürkün renginde çuhadan.
Pabuç: Sarı terlik, yemeni gibi ise de kısa ökçeli- 

dir. Kavukluya gelince; serpuş: Dilimli kavuk, abanî 
sarah... Cübbe ve çakşır: Kırmızı çuhadan; entari: Şam 
şetarisi, kutni, altıparmak, iplik bacası gibi kumaşlar



dan yapılmıştır. Kuşak: adi şal; ayağında ise çedik pa
buç...

Eski zennelerin kıyafetlerine gelince: Bunlar fes 
giyerlerdi. Bu fesin etrafı bütünüyle püskülle kapalı 
olup, kırmızısı görünmez.. İbik yerine ikibuçuk Meci
diye kalınlığında oymalı yuvarlsüc bir kâğıt konur ve 
bunun üzerine de kenan oyalı Kandilli yazması geçiri
lir. Alın tarafına gelen yere ziynetlerden divanhane, çi
visi, pat, kabak çiçeği, tu t küpe gibi mücevherat takı
lır, Arka tarafından ip veya şeritle tutturulm uş yapma 
bir saç takardı. Feraceleri çuhadan ve kenarı harçlı iki 
tarafı da fermeneci işlemesi kopçah idi. Feracelerin 
altına üç etekli dört parmak kalınlığında kahn harçh 
entari giyerlerdi. Şalvarlan canfes idi. Ayakkaplanna 
gelince, vaktiyle şimdiki numaralara karşılık kullanı
lan iki damgalı idi. Bu üç eteğin ikisi önde ve biri arka
da olup, ön etekler bele sokulur.

Eski elbiseler zaten bir milletin mazisini, medeni
yet halini, benliğini, âdetlerini öyle bir derecede gös
teriyor ki, tarifi, önemini meydana çıkarır. Macar asıl- 
zâdelerinin atalarından kalma ve halen kullanılan mil
lî kıyafetleri, meselâ yeniçerilerin devrinde kullanılan 
hilatlere ve sarıkh serpuşlara fazlasiyle benzediğinden 
Türk kibarlarından almış olmaları şüphesizdir.

Köylülerimizin en çoğu hâlâ kırmızı ve san renkli 
mest giyer. Çizmeye biz de çizma, pabuça pabuç deriz. 
Türk diye halkımız eski âdetleri hatırlar. Velhasıl de
rin uykusundan uyanmış Türk milleti eskiden kalma 
türlü millî kıyafetlerini toplayacak olursa, hem kendi 
tarihine, hem bütün bilimlere hizmet etmiş olur. Bu 
sebeptendir ki, ortaoyununa dair biri Almanca ve biri 
Macarca olarak yayınladığım iki ciltte bu oyundaki 
şahısları ve kıyafetleri meydana çıkardım. Bunlara ça- 
hşmaklığım hem ibret, hem teşvik için idi.

Bu olaylar otuzbeş sene evvel cereyan etti. İnsamn



ömrü kadar uzun zamanlar geçtikten sonra, yine oniki 
sene evvel. Peşte Şark Mekteb-i Alisi müdürü olarak öğ
rencilerle birlikte İstanbul'u ziyarete geldik. Biz Macar 
misafirler için İstanbul Şehir Emaneti tarafından veri
len bir akşam ziyafeti şerefine nail olduk. Davetliler 
arasmda o zamanki Türk meşhurlanndan birçoğu bulu
nuyordu. Yanımda boş kalan bir iskemleye, ziyafet 
başladığı vakit nasılsa kibarca efendinin biri gelip otur
du. Birbirimizi selâmladıktan sonra, efendi:

—Vay doktor Kunoş, siz misiniz, yoksa rüya mı gö
rüyorum? dedi.

Bir de muhatabımın yüzüne bakıp ne göreyim!.. Ya
nımda oturan efendi, yirmiyedi seneden beri ne gördü
ğüm ve ne de bir haber aldığım Hulûsi idi. Sevincimiz 
fevkalâde idi. Selâm ve kelâmdan sonra, Hulûsi:

-E y  eski yoldaşım, Eskişehir'deki bağdaşını, sizin 
rütbeniz müdürlük değil mi? diye sorunca, ben:

-İş te , Peşte Üniversitesi profesörlüğümden başka 
bir de Şark Akademisi müdürü ve Macaristan Fen Aka- 
demesi üyesiyim... dedim.

H.-Maşallah, pe pe!... Allah ömürler versin..
Ben —Ya, siz Hulûsi’ciğim, siz ne meşguliyette bu

lunuyorsunuz? Hulusi lıafîf hafif gülümseyerek:
—İşte bendeniz de Ticaret Nazın'yım.. dedi. 
—Maşallah, pe pe!... demekten ben de kendimi ala

madım.
Mübarek Ramazanın, ayın öndördü gibi ayh yıldız- 

ü bir gecesi idi. Kervankıran yıldızı bir pırlanta taşı gibi 
parhyordu. Poyraz yeli serin serin esiyordu. Türklerin 
oturduğu malıallenin denize bakan bir evinde, Nigâr 
hanımın salonunda bulunuyorduk.

Macar baba ile Türk anadan dünyaya gelmiş şu ta
nınmış kadın şâir, yaralanmış gönlünün gamını, ezilmiş 
kalbinin feryadını, derin fikirli şiirinin piyâlesine (ka
dehine) doldurarak beyitler okumuş Ve söyleyerek



piyano çalmış idi.
Bu mübarek akşam, dostlarını, ahbaplanm da ken

dinden geçirmişti. Edebiyata dair konular açıldı... Ye
ni açılmış güllere benzeyen bazı şiirlerini okudu. Ede
biyatçı kişilerden Maarif Nazırı olan Münif Paşa (159), 
meşhur Ekrem Bey (160), beraberinde birkaç kişi da
ha bulunup iftara başlandı.

Yemekten sonra, Nigâr hanım;
—Bak bir kere, şu şarkının güzelliğine! diye Ekrem 

Bey'in suzinak şarkısını hem okudu hem piyano ile çal
dı.

Şarkının bitiminde:
—Bu bizim Macar misafirimiz, şarkılardan çok halk 

şiirlerini tercih ediyor... sözleriyle maksadımı misafirle
re anlattı.

Şair Ekrem Bey, benim Türk diline olan hevesimi 
anlatıp şimdiye kadar topladığım edebiyatın birkaçını 
istedi. Arzusunu yerine getirip hem İstanbul’da, hem 
Aydın vilâyetininin bazı köylerinde topladığım beyit
leri okudum, gönlünü kazandım.

Ekrem Bey:
—Halk şiirinin sadeliği, dilinin güzelliği şüphesizdir, 

fakat kelimeleri az... İşte bundan dolayı fikirleri de o 
kadar çok olamaz... dedi.

Ben —Fikirleri de var, keUmeleri de bol... Amma 
bunlar halen bilinmiyor...

Sonra, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi, 
Ebüzziya Tevfik Bey (161) ile çok görüştüğümü, onla
rın bu meseleye dair söyledikleri görüşleri, açık Türk 
diünin dilbilim açısından önemini anlattıktan sonra 
Münif Paşa:

—O halde türkü mürkilerden, masalların daha fazla 
kıymeti olmah... dedi.

Ben —Vakıa öyle ama, masalları birleştirebilmek için 
vakit ve sabırdan başka, dilin bütününün bilinmesi de



lâzım, bundan başka masab lıerkes bilmez ve bilse bile 
sürenin, destursuz bağa girenin hali budur hey... Yaran 
lere benzer, hikâyeyi bilen çok, söyleyen de çok, ama 
edebt şeklinde kaleme alanlar az bulunur. Bir edibin 
mahareti lâzım.

Ekrem Bey —Benim işittiğime göre, masallan en faz
la bilen, en çok söyleyen kocakanlardır. Ve onların 
tandın yanında olur. Çocukken masalları ancak annem
den ve yanında olan cariyelerden, konu komşu kadınla
rından işittim.

Münif Paşa -Hepim iz öyle... Masallara, hanımların 
ve çocuklann merakı olur.

Bazıları —Öyle ya... dediler. Bunun üzerine Nigâr 
hanımın ihtiyar annesi:

—İşte kocakarı benim... dedi. Hanım ninenin elini 
öpüp:

—Öyle ise bir tandır kurahm... dedim.
Bütün misafirlerin arzuları üzerine, hem de Ramazan 

şerefine, validecağızın gönlünü aldık.
Hanım nine —İyi ama, masal söylenmeden evvel, bir 

de tekerlemesi var. İlk önce onu dinlemelisiniz.
Misafirler —Ne alâ, canımıza minnet! dediler.
Ben —Bu tekerleme dediğiniz ne gibi olur? diye sor

dum.
Ekrem Bey —Masallann ilk kısmı. Mukaddime gibi 

eğlenceli sözlerden ibaret bir başlangıç, dedi.
Bunun üzerine, hanımefendi kendisini toplayarak:
—İşte tandır burası olsun... dedi.
Biz de yanıbaşma oturduk, dudaklarına baktık. Se

vincimden az kaldı bayılacaktım. Valide hanmı, gülüm
seyerek başladı:

"Bir varmış, bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş, ev
vel zaman içinde, kalbur kazan içinde, deve tellâl iken, 
sıçan berber iken, ben onbeş yaşında iken, anamm ba
bamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, var varanın, sür



sürenin, destursuz bağa girenin hali budur bey... Yaran 
safa, Bekri Mustafa, kaynadı kafa... ak sakal, kara 
sakal, pembe sakal, yeni berber elinden çıkmış bir taze 
sakal... Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam 
nallayamam katırı, hamamcı olsam dost ahbap hatırı.,, 
birisi benim kârım değildir. Doğru kelâm bir ğün başı
ma yıkıldı hamam... dereden siz gelin, tepeden ben., 
anasını siz sevin, kızını ben, sandığına siz girin, sepede 
ben, tahta merdiven, taş merdiven, toprak merdiven... 
Tahta merdivenden çıktım yukarı, ol zenpuri kızlar, 
andıkça yüreğim pek sızlar; ol zenpuri perdeyi kaldır
dım, baktım köşede bir hanım oturuyor. Şöyle ettim, 
böyle ettim, tabanının altına bir fiske vurdum. Su pe- 
rüzesi gibi tiril tiril titriyor. Buradan kalktık gittik;git
tik, gittik... az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, altı 
ay bir güz gittik... Bir de arkamıza baktık ki bir arpa 
boyu yer gitmişik... Yine kalkıp gittik, gide gide gittik.. 
Göründü Çin Maçin padişahının bağları... girdik birine; 
değirmencinin biri değirmen çevirir. Yanında bir de ke
disi var. O kedideki göz, o kedideki kaş, o kedideki bu- 
nm, o kedideki ağız, o kedideki kulak, o kedideki yüz, 
o kedideki saç, o kedideki kuyruk...

Hepimiz:
—Maşallah hanımefendi, ne güzel de ezberden bili

yorsunuz... diye bu hammı tebrik ettik. Ben de daya
namayarak:

—Devamı yok mu? diye sorduğumda, o:
—Devamı işte masal olacak... dedi.
Ben —Ey, masal hazır yok mu?
O —Olacak, hattâ hesapsız bile... Lâkin ekserisini 

ben çocukluğumda merhum annemin ve komşularımı
zın yanında işitnıiştim. Artık kimbilir kim bellemiş o 
çok saçmayı...

Ben —O çoktan işittiğiniz masallar kaç türlü idi.. 
Hatu-ladımz mı?



o  —Anıma tuhafsın, işte masallar gibi... Peri padi
şahları varmış, cadı kanları varmış, cinleri perileri var
mış, sihirli tılsımlan varmış... işte artık şunlar gibi.. Bi
razcık düşünecek olursam, bazıları elbette yavaş yavaş 
hatırıma gelecekler.

Ben —Nineciğim, hiç olmazsa bari bir daneciğini ha
tırınıza getirin ki dediğiniz masahn nasıl olduğunu, ne 
yolda bulunduğunu ben de bileyim... diye yalvannca, 
hanımefendi:

—Dur biraz düşüneyim... dedi.
Zaten hanım, demincek söylediği tekerlemeyi öyle 

bir güzelce nakletti ki masallan bileceği ümidinden bir 
an vazgeçmedim.

Biraz düşündükten sonra ve hazır olan misafirlerin 
yalvamıasma dayanamayarak:

- İ ş te  masahn biri hatırıma geldi... geldi ama, kısa
cık... dedi. Bir de ne perisi var, ne de cinleri... Ancak 
bir odun yarıcısı...

Ben —Zarar yok, zaten içinde devler, periler bulun
mayan masallar Batı milletlerinde var.

Kalemimi çıkarıp, bir kalem de Nigâr hanıma verip 
arzu ile dinlemeye başladık. İşittiğim en birinci masal 
şu idi:

"Vaktin birinde, bir odun yancısı varmış. Bunun bir 
de kansı vamıış... Bu odun yancı gündüzleri dağa gidip 
odun kesermiş, akşamüstü de kestiği ödunlan götürüp 
satarmış... Aldığı paralarla bakkaldan ekmek yemek 
alıp evine getirir, karısı da onları pişirir, yerler içerler, 
ondan sonra, "Piş püf de piş pü f ' diyerek türkü, çalgı, 
oyun ile cümbüş edip, vakitlerini geçirirlermiş. Yine er
tesi günü, odun yancı dağa gidip odunlan keser, akşam 
üstü satıp parasiyle evine yemek alıp yer içerler, yine 
oynayıp cümbüş ederler... Her gün her gece böyle yapıp 
günlerini zevk ile geçirirlermiş...

Günlerden bir gün, padişah geceleri mum yakmayı



yasak eder. Hiç bir kimse, gece mum yakmaz idi. Bu 
odun yancısı da yine evvelki gibi her gece oynayıp 
cümbüşten geri kalmaz... Bir gece padişalı çıkıp her ye
ri geze geze bir de bu odun yarıcının evine gelip bakar 
ki, evin içersinde bir gürültü bir patırtı, bir çalma oyna
ma ki deme gitsin... Odun yarıcının kansiyle ”piş p u f ’ 
deyip oynadıklarını padişah seyreder. Bunların böyle 
yaptıklan padişahın çok hoşuna gidip kapıya nişan 
koyarak gider.

Ertesi gün, padişah odun yarıcının evine bir at ile 
bir kat ruba (elbise) gönderip, yanına çağırtır. At ile 
rubayı adamlar ahr, odun yarıcının evine gelirler, kapı
yı çahp oduncuyu sorarlar. Karısı da kocasının evde 
olmadığını, odun kesmek için dağa gittiğini o adamla
ra söyler. Onlar da giderler, oduncuyu dağdan ahp ge
tirirler, rubaları giydirip ata bindirerek doğru padişa
hın yanına götürürler.

Yolda giderken bunu herkes görür; sağ ve soluna iki 
keçeli fıkaralar dizilmiş, bundan para isterler. Odun 
yarıcı da atın üzerinde elini cebine sokarak bakar ki, 
para yok... Bir sağma, bir de soluna: "Dönüşte, dönüş
te" diyerek gider. En sonra padişahın yanına girer. Pa- 
dişalı da bunun ne iş tuttuğunu sorar. Oduncu da gün
düzleri dağdan odun kesip onları akşamlayın satıp pa
rası ile evine yem yemiş ahp karisiyle yiyip içip oyna
dıklarını söyler. Padişah da bu odun yarıcıyı kendisine 
kapıcıbaşı yapar, bir de güzel kıüç verir. Odun yarıcı da 
atına binip yine evine gelirken yolda fıkaralar yine para 
isterler. Bir de, at üzerinde elini cebine soktukta bakar 
ki yine para yok. Bir sağına, bir soluna: "Size de yok, 
bana da yok! ” diye evine kadar gelir.

Bir de karı-koca bunların karınları acıkır... Oduncu 
karısına der ki: "Şimdi ne yapacağız? Sanki bu iyi mi 
oldu? Para yok, ne yapalım?". Karısı da —Haydi bari, 
a koca şu kıhcı bakkala götür, biraz yiyecek al, gel de



yiyelim,, der. Oduncu da kılıcı alıp doğru bakkala 
gider, biraz yem yemek abr, evine gelir, karisiyle otu
rurlar, temiz yerler içerler, yine evvelki gibi oynarlar 
cümbüş ederler, hiç bir şey düşünmezler.

Bu odun yancı ile beraber gelmiş olan uşak bunla
rın yaptıklarını görür, sabahleyin doğru gider, padişa
ha haber verir. Oduncu da tahtadan bir kılıç yapıp kı
nına sokar. Bir de padişah bunu işittikte, o zamanlarda 
da bir kimseye yeni rütbe verildiği vakit bir adamm ona 
başını kestirirlermiş... Padişah, adamlanna haber verip, 
bir yere toplar, odun yarıcıya da haber gönderip çağır
tır. Bu oduncu yine giyinir, atına biner, doğru saraya 
gider. Padişah da bir adam getirtir, oduncuya derki: 
"Ş u  adamm başını kes!".. Oduncu da bakar ki, kdıcı 
tahta... Nasıl etsin?.. Hemen kılıcını tutar ve: "Aman 
yarabjbiî Şu adamm günahı yoksa, kılıcmı tahta olsun, 
eğer varsa kessin!" der... Kılıcı çeker, bir de bakarlar 
ki, kıhç tahta... Oradan padişaha der ki: "Gördünüz mü 
efendim, bu adamm günahı yoktur!". Padişalı da, bu 
oduncunun kıhcı ne yaptığını evvelce haber almış oldu
ğundan, oduncunun da böyle yapmasından pek çok 
hoşlanıp oduncuya bir konak, çok para ve dünyalık
lar verip çırak eder. Oduncu da kansmı ahr, o konak
ta ölesiyecek otururlar, ömürlerini rahatla geçirirler."

Hanım bu masah bitirir bitirmez, yüzüne gözüne bü
yük bir şaşkınhkla baktık. Ne güzel söylüyordu, ne de 
tath tath naklediyordu.

—Artık tandırnâme kuruldu, dedim, ötesi yok...
Ekrem Bey —Ey Macar oğlu dostumuz, şimdilik işit

tiğiniz bu masal. Batı masallarına nisbetle nasıldır? Bari 
beğendiniz mi? diye sorunca... Ben:

—Yalnız beğenmek değil, o kadar hoşuma gitti ki 
merakım artık masal meselesi oldu... dedim.

Ekrem Bey —Bu odun yanemin masahndan bir şey 
öğrenebildiniz mi?



Ben —Hay hay, efendim, çok... En evvel halk dili- 
nm güzel sadeliğini ve sonra da ”Folklor" ihni itiba
riyle önemini de öğrendim.

Orada buUmanlar:
—Ne gibi önemi olacakmış? diye sordular.
Ben —İşte bu masalın aym Batı milletlerinde de Var.. 

Hattâ tıpkı buna benzeyenler bile..
Onlar —Vay!.. Öyle ise, biri diğerinden mi almış? 

Yoksa işitip de öğrenmiş mi?
Ben —Öyle değil efendim, bütün dünya masallannın 

iki ash var; biri, Orta Asya'daki eski Hindistan'da, öbü
rü de her milletin kendisine ait düşünüşünde.. Dünya
nın bütim masallarının, her türlü halk hikâyelerinin izi, 
Hintlilerin eski diyanna giden m hî yollannı gösterir. 
Araplann bile Binbir Gece rüyalannda sayıklamış ma
salları da onlann masallannı andırır. Türklerin "Heft- 
Peyker, Tûti-nâme” ve buna benzer daha çok çok ma
sal kitaplan eski Acemistan'm kestirme yolunu geçip, 
Hintlilerin sihirli, büyülü diyarlarına uzanıp onlann çeş
mesinden fışkırır. O şimdilci Türk masallannda söyle
nen dev, ejderha, peri gibi işittiğimiz ruhlar, putpe
restlik vaktinden kalma putlann hatıralandır. O put
perestlik eski Türkler'in ateşperestliği olup tabiatın 
türlü görünüşü olan ateşe, yele, yağmura, bitkilere ve 
hayvanlara da tapmışlar. Bunlardaki ruhlar kanatlana
rak Doğu havasından öteye beriye uçuşarak da Batı 
memleketlerine kadar yayılmış. Bu ilmi mesele hakkın
da zaten çeşitli dillerde yazılmış eserler vardır. Bunun 
gibi "Mitolojik" masallardan başka, bir de her milletin 
kendi tabiatına, fikirlerine mahsus masalları da varmış.. 
Hanım nineden demin işittiğimiz odun yancı masah, 
işte bu cins masallardan olacak... Oduncu şahsiyeti 
(tip) zaten her milletin halk edebiyatında -ister Doğulu 
olsun, ister Batıh olsun- türlü şekillerde peyda olur. Bu 
tür masallar aranılacak olursa lıalktan en evvel oduncu



masalım bilir misin- diye sormalı. Masallar ancak bu 
yolla derlenebilir.

Bu sırada, misafirler arasında bulunan bir musikişi
nas efendi:

—Bir oduncu masalı ben de bilirim, şimdi aklıma gel
di... dedi.

—Haydi bakalım açın tandırınızı, gökten düşen üç el
ma, güzelce nakledecek olursanız belki size de düşer... 
dedik.

Adı geçen efendi, çok çekinmeksizin hikâyeye ha
zırlanmıştı. Başladı:

"Raviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr, şöyle rivâyet 
eder..." der demez, Nigâr Hanım birdenbire:

—Yanhş, yanhş, dedi.
—Niçin? diye sordum.
—Masalların öyle başlangıcı olmaz, değil mi anneci

ğim? dedi... Annesi:
-Ö yle ya, masalların hepsi, bir varmış, bir yokmuş 

diye başlar. Masalım söyleyen efendi de:
—Hakkınız var, yanıldım. Ben dediğimi meddahlar

dan işitmiştim. Ve Aşık Kerem, Aşık Garip gibi kitap
larda okumuştum., dedi.

Meddah lâfını duyar duymaz, masal başlamazdan 
evvel, bunun ne tarzda olduğunu sordum. Muhterem 
Ekrem Bey;

-Meddahların naklettikleri zaten masal değil.. On
lar hikâye söyler, hikâye... dedi.

Ben —Ne gibi hikâye?,. Edebi hikâye mi?..
Ekrem Bey —İşte şundan bundan duyulan eğlen

celi, gülünçlü olaylar,. Meddah denilen kişide bir aktö
rün kabiliyeti olmalı ki naklettiği olayı, dinleyicileri 
memnun ve hoşnut etsin. Meddah umumiyetle yüksek 
bir iskemleye oturup, elinde bir mendil olduğu halde 
ıiikâyesine başlar.

Ben —Elindeki mendilin ne lüzumu var?



Ekrem Bey —işte, hikiîyesine devam ederken türlü 
cins ve soy insanların konuşma dillerini, sözlerini, türlü 
seslerini, çeşit çeşit lehçelerini, bu mendil ile ağzmı 
kapayarak daha kolay ve daha ustaca tnklit eder. Sesi 
bazan yavaş, bazan yüksek, kâh ince kaba olmah ki 
meramı gereği gibi anlaşılsın.

Sen —Demek ki, meddahın rivâyatında taklit de var
mış..

Diğerleri: - îie m  de fevkalâde derecede... Karagöz 
oyunundaki türlü milletlerin garip telâffuzları gibi med
dah da naklederken yine bu tipleri söyletir ve halkı eğ
lendirir.

Ben —Acaba sizin meddahlarınızın naklettikleri şu 
hikâyeler halk edebiyatı mı sayıhr?

Nigâr Hanım -Benim  fikrimce o kadar halk edebiya
tı değil... Meddaîılar zaten bu tür hikâyeleri ekseriya, 
ezberden öğrenmiş veya kendiliklerinden uydurmuşlar
dır. Bunlar îıer ne kadar millî sayıhrsa da yine halk ola
maz.

Münif Paşa -B ir noktaya kadar yine olur... Benim 
işittiğim ve çok beğendiğim meddahlar, meselâ halk 
arasında söylenen türlü türlü şakaları belleyip kendi 
usulleri üzere düzüp, birer hikâye haline koymuşlardır.

Diğerleri —Ey, Doktor efendi, sizin görüşünüz nedir 
bakahm? diye sordular.

Ben —Fikrimce, sizin dediğiniz şakalar her ne kadar 
halka ait ise de meddanlar bunları değiştirdikten sonra, 
o kadar halk edebiyatı sayıhnaz.

O vakitlerde daha meddanları dinlememiştim ve 
Köprülü-zâde Fuad Bey'in bu meseleye dair yayınla
dığı U62) araştırmalarından ancak bugünlerde haber
dar oldum.

Sunlar şimdilik böyle dursun, yine gelelim bizim 
masallar balısine. Bestekâr Efendi, biraz düşündükten 
ve kendini topladıktan sonra, oduncu ile şeytan masa- 
hnı nakle başladı:



"Evvel zaman içinde bir oduncu varmış;bir de kansı 
olup, bu oduncunun her günkü kazancmı kansı elinden 
alır ve yanında on para burakmazmış... Kan bazı kere 
pişirdiği yemeği tuzlu yapıp herif de: ”Bu gece pişir
diğin yemek tuzlu geldi!” deyince, ertesi gece yemeğe 
hiç tuz katmayıp tuzsuz pişirirmiş... Uzatmayahm, tu
zu yok dese bütün bütün tuzsuz yaparak herifi ağız ta- 
diyİe yemekten mahrum edermiş.

Günlerden bir gün, bu oduncu ip almak için kandan 
birkaç para gizleyip, gece yattığında kan paralan heri
fin rubaları içinde görüp "Vak koca! senin benden baş
ka gizli gittiğin yer var. O sakladığın paralan oraya gö
türüyorsun!" der. Kocası bir çok yeminler ederse de 
karı inanmaz. En sonra, ip almak için sakladığını söy
ler. Kan da o ip ile seni assınlar, şöyle olsun, böyle git
sin..." demesiyle oduncu: "Canım kadın, niçin bana 
öyle fena sözler söylersin" der. Karı da: "Benim sana 
söyledilclerim azdır filân..." derken, bunlar kavgayı azı
tırlar... Herif kanyı bir iyice döğer... Ne ise o gece saba
ha kadar hmidaşırlar, sabah olunca oduncu kalkıp eşe
ğinin birini ahr ve karıya: "Sakın öbür eşeği de sen ahp 
ardmıdan gelmeyesin..." deyip, çıkar gider.

O gitmede olsun, kan da öteki eşeği alarak kocası- 
nm ardınca gider. "Sen bensiz olduğun vakit kimbilir 
neler yaparsın?" diye söylenerek gidince, oduncu ar
dına bakar ki, kan geliyor, hiç aldırmayıp ona bak
mayarak dağa gider. Kan da ardı sıra gidip, oduncu 
odun kesmeye başladıkta, karı o dağı dolaşırken bir 
kuyu başına gelir. Oduncu bakıp karısının kuyu başın
da dolaştığını görünce haykırıp bağırarak: "Be kan, 
kendini sakın, kuyu başından çekil!" derse de kan bi
raz dalıa ileri gider. Yine kocası: "Be kan, sağır mısın, 
yoksa inadına mı yapıyorsun?.. Sana geri çekil diyo
rum, sen daha çok ileri gidiyorsun, savul oradan fa
lan" derse de, kan bunu dinlemeyip, yine ilerler. Der



ken ayağının altındaki taş birden bire kayar ve kan ku
yunun içine düşer ve oduncu da, karıdan bıkmış oldu
ğu için hiç tınmayıp işi ile uğraşır. Akşam olunca 
eşeklere odunları yükletip evine döner. O gece geçer, 
ertesi gün yine eşekleri alıp dağa gider, odun kesip du
rurken "Varayım şu karıya bakayım" diye kuyunun 
ağzına gelir... Bakar ki karı görünmez, İçi acıyıp bir ip 
sarkıtarak içeri seslenir: "Karı ipi tut, seni çekeyim” 
der. Bakar İci ip ağır oldu... İnleye ıkışlaya güç hal ile 
ipi çeker... Bir de ne görsün, bir ifriyet ipe sarılmış çı
kar. Oduncu bundan çok korkarsa da ifriyet: "Ey yi
ğit benden korkma, beni bir belâdan kurtardın kî, dün
yanın sonuna kadar bu iyiliği unutmam..." der. Odun
cu: "Sende ne türlü belâ vardı?" diye sorar. İfriyet: 
"Bu kuyu, nice zamandır benim jevim idi. Dünkü gün 
bir kadın üzerime düşüp omuz başıma bindi. Beni ku
laklarımdan tutarak şimdiye kadar bırakmadı. Şimdi 
sen geldin, ipi sarkıttın, tu t ipi diye çağırdın, o da be
ni bıraktı ve ipi de tutmadı. Ben hemen ipe sanidım, 
sen de çekip çıkardın. Çok şükür şundan kurtuldum. 
Artık ben de isterim ki bana ettiğin dostluğa karşı ben 
de sana bir iyilik edeyim." Oduncu korkusundan if- 
riyetin elinden kurtulmanın kaygısında olup hiç sesi
ni çıkarmaz dururken, ifriyet cebinden üç yaprak çıka
rıp oduncuya verir ve "Şim di ben bu şehirin padişahı
nın kızmm her yerini tutarım, hiç yerinden kımıldana- 
mayıp neki ilâç etseler kâr etmez. Sen gelip bu yaprak- 
lann birini suya koyup ezdikte, o suyu kızın vücuduna 
sürersin.. Ben de onu koyuverip giderim. Şah sana çok 
bahşişler verir. Ömrünü safa içinde geçirirsin..." der ve 
gider. Oduncu da yaprakları ahnca artık karıya falan 
bakmayıp, korkusundan hemen eve gelir, işine bakar.

Biz gelelim ifriyete... Oduncudan ayrıldıkta doğru 
padişahın sarayına gidip, şahın kızının her yerini tutar. 
Kız birden bire halsiz kahp yere serpilip: "Vay elim



ayağım, vay başım, anam öldüm, bittim !” diye bağı
rıp çağırarak ağlar sızlar. Ne olduğunu kimse anla- 
nıayıp işi padişaha haber verirler. Padişah gelip kızına 
bakar: ”Baş ağrısı tutm uş!" diye bir çok telâş ederek, 
çabuk hekim gelmesini emreder. Ne kadar hekim gel
diyse bir çaresini bulamaz. Kız, babasını gördükte 
"Aman şah babacığım, başım çok ağrıyor!" diye fer
yat eder. Padişah da: "Kızım sen bağırdıkça benim yü
reğim senden çok acıyor ama ne yapayım... Sana hoca 
getireyim.." diye birtakım hocalar çağırtır, okurlar üf
lerler... Bunlar türlü türlü ilâçlar yapmakta olsunlar, biz 
gelelim oduncuya...

Gerçi ifriyet yaprakları verip işi anlatmıştı ama 
oduncu buna inanmayıp iıiç iplemedi. Yine evvelki gi
bi kendi işi gücüyle uğraşmakta iken günlerde bir gün, 
bulunduğu şehirin padişaluna bir mektup gelir.... Me
ğerse o mektupta "Kızım çok hasta oldu, ne kadar 
hekim hoca getirdimse asla çaresini bulamadılar. Bu 
yolda her kimin ustahğı varsa gelsin ilân etsin. Eğer 
Müslüman ise kızımı ona veririm. Müslüman olmayıp 
başka dinde ise ona çok mal verip gönlünü hoş ede
rim'' diye kızın babası yazmış... Hemen oduncu bunu 
işitince, padişaha gelip: "Ben Allahın izniyle gider ilâç 
ederim" der ve padişah, bu oduncuyu mektuj) getiren 
adamla beraber yollar.

Bunlar az gidip, uz gidip günlerde bir gün kızın mem
leketine varırlar, padişaha haber verirler. Şalı bunu ya
nına çağırır, kızını gösterir, oduncu da ifriyetin öğretti
ği gibi ilâcı yapar ve kıza sürmesiyle lıemen kız iyi olur. 
Şah kızının iyi olduğunu görüp hemen oduncuya ni
kâh ederek onu kendine güvey yapar. Kırk gün kırk ge
ce şenlik yapıp rahatla oturmadalar iken o padişahın 
başka bir padişan dostu varmış... Onun da bir kızı 
olup, ifriyet o kızı severmiş. Her vakit kızı nasta edip 
rahat koymazmış... Yine bu sefer bu kızı da öteki gibi



tutup pek çok hasta etmiş.. Os 1ar da, o kızın iyi oldu
ğunu işittiklerinden adam gönderip "Kızını iyi eden 
adamı bize gönderiniz, zira kızım pek çok hastadır. Bi
ze bir dostluk yapınız!" diye o padişaha haber yollar. 
O da bu şahı ziyade sevdiğinden durmayıp güveğisini 
gönderir.

Bu oduncu hasta olan kızın yanına varınca görürki 
ifriyet oradadır. İfriyet oğlanı gördükte: "Vay ben sa
na bu kadar iyilik ettim, sen ise bu kızı da benim elim
den almağa geldin... Ben bunu çok severim, ne yapar
san bırakmam... Hem varıp şeninkini de elinden alayım 
da sen de gör" diye çok darılır. Oduncu bunu işitince 
korkusundan şaşırır. Ne yapsın.. Tez elden kendini 
toplayarak der ki: "Benim buraya gelişim kız için de
ğildir. Lâkin o kuyuya düşen benim karım idi. Elinden 
kurtulayım diye kuyuya atmıştım. Şimdi o karı kuyu
dan çıkıp yanıma geldi. Her nereye gidersem benden 
ayrılmaz. Ondan kaçıp buraya, senin yanına geldim ki 
bir çare bulasın... Şimdi o da buraya gelir.” İfriyet ka
rının yanına geleceğini işitir işitmez "Aman ben o ka
dından kurtuluncaya kadar başıma hal geldi. Şimdi yi
ne buraya da mı gelecek?.. Öyle ise burda durmak ol
maz... Bu yer bana haram oldu" deyip durmaz kaçar. 
Şahın kızı da ifriyetten kurtulup anası babası şad olur
lar. Padişah sevincinden üç gün şehiri donatır, bezetir, 
şenlik yaptırır... Kızını kurtardığı için oduncuya 
nikâhla verip kırk gi-n kırk gece düğün yaparak güveği 
korlar, oduncu da kuyuya düşen karıdan kurtulur, 
ölünceye kadar aldığı kızla oturup rahat eder.

Ben de düğünü işitip gittim. Biraz pilâv zerde verdi
ler. Yolda gelirken bir köpek "har har!" diye bacağıma 
sanhnca elimdeki pilâv zerdeyi atarak kaçıyordum. 
Önüme bir sıçan çıktı; o yana bu yana sıçrarken, öte
den bir arap geldi: "Olak, tutalım öldürelim" derken, 
sıçan korkusundan burnuma kaçtı. Ben de "Hapşu!"



yaptım, arap da "Allahbelâ" versin diye enseme bir to 
kat vurdu. Gözlerim dışarı çıkayazdı sandım. İşit bu
nu, sakın gitme düğüne; sıçan kaçar sonra da senin bur
nuna".

Masalm sonunda Ekrem Bey:
—Ey Macar kardaşlık, bu oduncu masahnda bir öğ

renilecek şey buldun mu? diye sordu,
—Fazlasiyle.. dedim, işte  şeytan kuyusu ismindeki 

bizim de meşhur bir Macar masabmız vardır. Farkı an
cak o kadar ki, padişah yerine bizim masalda kral hük
meder, Macar oduncunun karısı da yalnız bir tanecik 
olur.

Bu münasebetle Şair Ekrem beyin dikkatini mühim 
bir edebiyat meselesine yöneltmeye cesaret ettim. Batı 
şâirlerinin çoğu —ne millet olursa o lsun- şiirlerinin 
çok değerlilerini kendi halk edebiyatlarının balladların- 
dan bir de masallanndan almaktadırlar. Nitekim yalnız 
Alman şâirlerinin değil, bütün dünyamn en birincilerin
den sayılan "Goethe" dünya meşhuru olmuş balladla- 
rmm çoğunu Alman halkının halk edebiyatından 
almıştır. Yine o memleketin başka bir yazarı ”Ander- 
sen", Alman halkının masallarından öyle bir masal ki
tabı yazmış ki, Bati milletlerinin her diline tercüme 
olunmuştur. Yoksa ''Grim" kardeşlerin meşhur masal 
kitabı yok mu?... Onu okumayan, bilmeyen kimse var 
mı?... Bizlere gelince, şimdi işittiğimiz oduncu masalı
nın Macar benzeri olan bir ınasahmızdan en birinci ve 
en klâsik sayılan şâirimiz "Arani Yanoş", "Yuka Şey
tanı” isminde öyle parlak ve şâirane bir manzume yaz
mış ki Macaristan'ın bütün okullarmda onu okuma
mış ve bellememiş bir öğrenci olamaz. Türk şâirleri
nin ve yazarlarının türlü eserlerinde acaba halk ede
biyatından ahnmış, yahut bunun tesiri altında yazılmış 
bir şiir veya hikâyesi var mı? Belki yanhşım var... Lâ
kin, bildiğime göre yok gibi..



o  vakitler, halk edebiyatını en fazla anlamış, en çok 
beğenmiş Ahmet Mithat efendi vardı. Onun pek oku
nan eserlerini gözden geçirerek halk ruhunda ve yüre
ğinde bulunan hislerin, hem fikirce ve hem şivece he
sapsız derecede olduğunu anladım. Ondan başka, bir 
de Mehmet Tevfik vardı. "İstanbul'da bir sene" adlı ve 
çok şöhret kazanmış kitabında, İstanbul halkının mil
li ve ananevî âdetlerini, türlü türlü eğlencelerini, gön
lünden çıkma tabiatlerini öyle parlak bir surette kaleme 
almış ki, hem Batı şarkiyatçılarının, hem Doğulu Ba
tı araştırıcılarının görüşüne Türklerin yeni edebiyat ta
rihinin en parlak eserlerinden sayıbr. Çok yazık ki, İs
tanbul senesinin yalnız beş ayını tasvir eyledi ve öte
kileri yazmak için hem raliatı, hem kalemi kalmadı.. 
Kabahat, Çaylak Tevfik'te değil, âlem-i devranda idi.

Emin beyin ismini de, şiirini de herkes bilir. Çıngı- 
rakh beyitlerinin duygulu ahenkleri, bübüller sadası gi
bi ötüyor ve çöllerin yumuşak havasını andırıyor.

Dünya Savaşı’ndan sonraki Türk ediplerinin yayın
ladıkları eserlerden. Ziya Gökalp'le Akagündüz'ün 

(9163) bazı eserlerinden başkasını henüz okumadım. 
Bu yöndeki eksikliğimi gidermeye elimden geldiği ka
dar çahşmaktayım.

Biraz daha görüştükten ve sohbet ettikten sonra, 
herkes kendi yolunu tutup dağıldı. Benim de yolum 
artık masallar diyan oldu. Onun kapışım arayıp dolaş
tım.

Beyoğlu'nun dar bir sokağında avukathk eden yaşb- 
ca bir hemşehrim, 1848 savaşının bir mültecisi, Macar 
"Silacı" efendi vardı. Kendisi hem âdetçe, hem dilce 
büsbütün Türkleşip Yeniçeriler zamamndaki bir orta 
iiocasına benzerdi.

Her gün yanına gidip onunla beraber Türk dilinde 
ilerlemek ve Millî mecmuamı tamaınlamak yolunu ara



yıp duruyorduk. Bu meseleyle ilgili konuşmayı, efendi
nin kaleminde Hüsnü efendi ismindeki kâtibi duyup 
birdenbire:

—Efendiciğim, fakirhânede eski masal falanları çok 
bilen ve güzelce söyleyen annem, bir de ablam var. 
İsterseniz onlardan öğrenip size bir bir yazdırayım... 
dedi.

Az kaldı sevincimden boynuna sarılacaktım, aman- 
1ar, ot sepetlerden, Hüsnü'yü mümkün mertebe daha 
fazla kandırdım. Her gün kaleme gelmesini, sevgilisini 
bekleyen bir âşık gibi kolluyordum. Masallar birkaç 
gün sonra geldi. Masal dağarcığı da gitgide dolmada idi. 
Aylar geçti, bir sene geçti, iki sene geçti, üç sene geçti, 
ben hâlâ masalları dinliyordum, topluyordum, yazıyor
dum. Artık tandırnâme kapısı, masal memleketinin 
perdesi açıldı, içeriye girdim, hesapsız olan sihirli, do- 
lambaçh yollarını gözetledim ; şehirlerine ve köylerine, 
kale kapılarına, kulelerine, minarelerine şaşırıp kaldım. 
Padişahlarının, sultan hanımlannm, şehzadelerinin, ve
zirlerinin, hocalarının hayatlarına, sergüzeştlerine bayı- 
hp kaldım. Oh! O üç başlı, yedi başh ejderhalar!.. O 
yedili kürklü perilerin güvercin şeklindeki uçuşları, o 
çok korkulu dev analarının hainlikleri, devlerin olmaz 
yerlerde saklanan tılsımları, kıyafetlerini değiştiren ca
dı karıları, kuyu diplerinden çıkan ifriyetler, uykuda 
zuhur eden pirlerle dervişler, denize dalan ve denizden 
çıkan deniz aygırları ve daha çok masal rüyaları.. Önü
me bir sihir âlemi, Türk masallannın binbir gecemsi bir 
sahası açıldı.. Hangi güllüklere, gülistanhklara ayak 
bassam; hangi kırlara, viran yerlere bakınsam, her taraf
tan sulann çağıltısını, güllerin açılması, cadıların in
leyip ıkıldamaları, devlerin haykırıp bağırmalan, dişle
rini gıcırdatmaları, kara yılanların sızıltısı, mağaralar
da kapanmış huri gibi kızların vaveylâsı, yola çıkmış 
şehzadelerin ejderhalar ve devlerle vuruşması ki onlara



karıştığım zanniyle baka kalıp sersem sersem uyuklu- 
yordum. Sanki üzerime bir rüya baygınhğı geldikte 
önüme hayal perdesi gerilip bütün vücudum sersemce 
bir halsizliğe tutuldu.

İşte rüya tasvirlerinin bazıları...
"Kırklar hamamına kırk tane güvercin gelip bahçede 

bulunan havuza dalarak birer kız olur giderler..”
"Bir dağın tepesinde bulunan çeşmeye her gün sa

bahleyin kırk tane deniz aygırı gelir. Eğer o aygırlar
dan birini su içerken başını sudan çekinceye kadar 
ayaklarını nallayıp üzerini eğerleyerek başına başhk ta
kıp kim binerse o aygır sudan başını çektikte üzerin
deki adama: "emret sultanım" der. O da, gideceği yeri 
söyleyince, aygır: "kapa gözünü, aç gözünü" der ve o 
da kendini istediği yerde bulur."

"İşte dünyaya hiç çocuğu gelmemiş bir padişah, bir 
gün lalasiyle gezmeye çıkıp, bir çeşme başına gelirler. 
Orada abdest alıp namaz kılarlar. Bir de bakarlar ki, bir 
derviş gelir ve "Esselâmü aleyküm padişahım" der. Pa
dişah da dervişe "Sen benim padişah olduğumu bildin, 
derdimi de bilirsin" der. Derviş de koynundan bir elma 
çıkanp "Senin derdin, hiç çocuğun olmaınasıdır. Al bu 
elmayı... Yarısını sen ye ve yarısını karın yesin... Vakti 
gelince bir çocuğun olacak..." der.

"Şehzadenin biri, bir dağ başına gelip bakar ki üç 
tane güvercin gelir. Orada bulunan bir su kenarına iner
ler, soyunurlar; üçü de birer kız olur, suda yıkanırlar. 
Oğlan gider, onlar yıkanırken birisinin rubasını ahr sak
lar. Bunlar sudan çıkarlar... İkisi rubalarını giyer ve yi
ne güvercin olup uçarlar. Öbür kız da sudan çıkar, ba
kar ki rubası yok..."

"Bir peri kızı, oğlanla kaçarken anasının geldiğini 
görünce kız oğlana bir tokat vurur, oğlanı büyük bir 
bahçe yapar ve kendine de bir tokat vurur; bağçıvan 
yapar. Bir de anası gelir: "Bahçıvan, buradan bir kızla



oğlan geçti mi?" der. Bahçıvan da: ”Daha pırasalarım 
olmadı, ufaktır" der. Karı: "Canım bahçıvan, sana pı
rasa sormuyorum, bir kızla bir oğlan diyorum..." Bah
çıvan: "Canım, daha ıspanak dikmedim, bir iki aydan 
sonra gel..."

"Leventlerin biri, bir ovadan geçerken önünde gi
den bir hayvan görür. Aman bu ne güzel hayvanmış di
ye ardına düşerek bunu kovalar. Git bire git, hayvan gi
der o gider, en sonra gözünden kaybolduğunu görünce 
"Bunu elbet ele geçireceğim" diye onun girdiği yere 
vanr, bakar ki, bir güzel bahçe... Güllük gülistanlık... 
Güzel güzel ağaçlar... Şarıl şani sular akar... Her yanda 
bülbüller şakır... Ortasında bir köşk... Bütün zümrütten 
cevherden yapılmış, bakanın gözleri kamaşır,,. Önünde 
bir havuz, üç yerinden su akar..."

"Şehzadenin birini bir kuyuya indirip ipi sarkıtırlar. 
Kuyunun yarısına geldikte ipi keserler. Oğlan yuvarla
narak aşağı inerken önüne bir beyaz, bir kara iki tane 
koyun çıkar. Oğlan da beyazına sarılayım derken kara 
koyuna sarıldığı gibi yedi kat yerin dibine geçer, bir de 
bakar ki büyük bir şehir... Oturur, biraz dinlenir, sonra 
kalkar, biraz gider... Bakar ki bir büyük ağaç üzerinde 
kuş yuvası... İçinde yavrular ötüyor... Bir yılan da kuş 
yavrularını yemek için ağaca sarılmış çıkıyor. Hemen 
oğlan hançerini çekip yılanı öldürür, sonra ağacın di
bine yatar uyur. Meğerse o yılan her sene o ağaçtaki 
kuşun yavrularını yermiş.. Bir de kuşların anası gelir.. 
O Zümrütü Anka kuşu imiş."

"Masalların bir şehzadesi, bir gün köşkünde oturur
ken köşkün altındaki çeşmeden su almak için bir koca 
karı gelir ve oğlan da kocakarının testisine bir fiske taşı 
atar, testiyi kırar, kocakarı gider. Ertesi gün testi elinde 
yine çeşmeye gelir; oğlan da kocakarının geldiğini gö
rüp, hemen bir taş daha atar, yine testi kırıhr. Kocaka
rı: "Ey oğul, dilerim Mevlâ'dan ağlar elma ile güler el



ma'ya âşık olasın!" der gider. Oğlan gerçekten âşık 
olur. Yola düşüp, günlerde bir gün bir çeşme başına ge
lir ve o çeşmenin üzerinde bir yazı görüp okur. Burada: 
Karşıda bulunan üç yolun birine giden gelir, birine 
giden ya gelir ya gelmez, öbürüne giden hiç gelmez 
yazılı imiş. Ne ise, çok zahmetler çektikten ve devlerle 
vuruştuktan sonra, her nasılsa bir mağarada bulunan 
odalardan birini açıp bakar ki orta yerde bir yatak, 
içinde ayın ondördü gibi güzel, kaşları kara, gözleri elâ, 
saçları sırma gibi serpilmiş., gerdanı püskürme benli, 
dünyada eşi yok bir güzel ki gören hayran olur. Bir de 
buna bakarken raf üzerinde bulunan elmalann biri kah
kaha ile güler, biri de hüngür hüngür ağlamaya başlar ki, 
sanki bir şey olmuş.."

"Masal diyannın Keloğlanlan başlarına giydikleri 
bir işkenbe yardımiyle pek çok olur. Bunlardan biri 
yolda giderken bir beşlik bulur. Bununla ne alayım di
ye gider, beş paralık leblebi ahr. Onu yiyerek giderken 
bakar ki yolda ağzı açık bir kuyu var... İçine bakarken 
yarım leblebisi kuyuya düşer... O da hemen "Yanm 
leblebimi ver, yanm leblebimi ver!" diye söylenmeğe 
başlar. Bir de bakar ki bir dudağı yerde, bir dudağı 
gökte, kuyudan bir arap çıkar ve "Ne istersin?" diye 
sorar. Keloğlan da: "Yanm leblebimi ver.." der. Arap 
kuyuya iner, yine çıkar, br sofra getirir: "Bu sofrayı 
al, ne vakit kamın acıkırsa, açıl sofram! de ve açıhr. 
Sonra da -kapan sofram!- de, kapanır. Keloğlan alır, 
evine girer, kamı acıktığı vakit sofrayı önüne kor, 
"Açıl sofram!" dedikte sofra açılır ama o denli yemek 
çıkar ki hangisinden yiyeceğini şaşırır. Sofrayı birkaç 
gün sonra kaybedip gider yine kuyunun başına ve "Ya
rım leblebimi ver!" diye bağırır. Bu sefer arap buna bir 
değirmen getirir ve "Bu değirmeni al, sağma çevirirsen 
altın dökülür, soluna çevirirsen gümüş dökülür!" der. 
Oğlan hemen değirmeni ahp evine gelir, sağma çevirir



altın dökülür, soluna çevirir gümüş dökülür, öyle bir 
zengin olur ki deme gitsin... Nasılsa bunu da çalarlar. 
Yine kuyuya gider, "Yarım leblebimi ver” diye bağırır. 
Yine kuyudan arap çıkıp: "Canım ne bağırıyorsun, 
hani sofra, hani değirmen; daha yarım leblebi bitme
di mi?” der! Oğlan: "Öyle ama, çaldılar" der. Arap bu
na iki tokmak verir ve "Al bunları, sakın vur tokmakla
rım deme" dedikte oğlan tokmakları ahr gider, maksa
dına erer."

"Masallardaki delikanhlarm en yaman düşmanları üç 
veya yedi başlı devlerden başka ejderhalardır. Yolda 
iken şehzadenin birisine gece yarısı uzaktan bir ses 
gelir. Hemen kalkar, o ses gelen tarafa gider. Gidegide 
görür ki boyu minare, kollan çınar gibi sekiz boynuzlu, 
her boynuzunda adam kafası gibi çıngıraklar asıh bir 
ejderha... Bunlar birbirine yaklaşır, ejderha oğlana sal
dırır ama hiç bir şey yapamaz. Böyle üç kez saldı
rır, yine oğlanı alt edemeyince, oğlan da: "Ey müfrit 
şimdi sıra bana geldi, imana gelecek misin?" diye kılı
cını çekip ejderhaya bir vuruşta altı başını birden uçu
rur. Ejderha da: "Er isen bir daha vur" der. O da: "Be
ni anam iki kere doğurmadı, bir kere doğurdu" deyin
ce, ejderhanın bir kafası yuvarlana yuvarlana bir kuyu 
başına gider: "Benim camını yiyen maümı da yesin" 
der, kendisini kuyuya atar..."

"Seherlere gelince, üç kişinin eğlenceli sergüzeştle
rini görelim..." Fakir bir çocuk, az giderek uz giderek, 
dere tepe düz giderek, altı ay bir güz giderek bir gün 
bir dağ eteğine varıp bakar ki üç kişi oturmuş birbir- 
leriyle kavga ediyorlar. Bunlarm yanına gider, "Siz bu
rada ne yapıyorsunuz?" diye sorar. Onlar da: "Biz üç 
kardeşiz, babamız öldü, bize bir külâh, bir kırbaç, bir 
de seccade bıraktı. Külâhın marifeti: Kim giyerse o 
kimse gözükmez... Kırbaçla seccadenin marifeti de: 
Seccadeye oturup kırbaçla vurunca nereye istersen



gidersin... Şimdi bunların üçü de bir kimseye lâzmı- 
dır. Bunun hangisini kim alacak diye kavgasmı ediyo
ruz" derler. Oğlan: ''Şim di ben bir ok yapayım, siz 
bana ağaç getiriniz. Oku attığım vakit her kim getirir
se bunları ona veririm" der ve onlar da buna bir ağaç 
getirir verirler. Oğlan keser, biçer, yontar, bir ok ya
par, oku var kuvvetiyle atınca bunlann üçü birden se
ğirtirler. Onlar gitmede olsun, oğlan o külâhı başına 
giyer, seccadenin üzerine oturup kamçıyı vurunca sec
cade: "Emret!" der. O da "îşte falan yere götür!" der. 
Hemen bakar, kendisini bir başka diyarda görür..."

"Vay dev anasına rastgelenlere!... Kendisi merha
metsiz ama âşık olan gençlerin haline merhameti de 
vardır, onları belâlarından da kurtanr... Sihirli bir ay
nayı arayan şehzade yola çıkar... Gidegide bir dağ ba
şına varır, bakar ki bir dev anası oturmuş helva bası
yor. Oğlan bunu görüp korkarsa da ne yapsın, bir kere 
oraya gelmiş bulunur. Hemen gidip karının me
melerine sarılarak: "Ah anacığım!" diye emmeye 
başlar. Dev karısı da oğlana: "Al oğulcuğum, eğer 
sen bana anacığım demeye idin, ben de seni paralar
dım" der. Oğlan da: "Sen de bana oğulcuğum 
demeye idin ben de seni kılıcımla keserdim" dediğin
de karı: "Ey oğlum, nereden gelip nereye gidiyorsun?" 
diye sorup, aynanın yerini bildirir. "Ama sen şimdi 
oraya gidersen bir çok devler görürsün; hepsi de yatar
lar.. Ve bunlar onun bekçileridir. Eğer gözleri açık ise 
uyurlar; hiç korkma, git aynayı al ama bağın içindeki 
ağaçların hepsi cevahir ve elmasla donatılmış durur; sa
kın hiç birine ilişme, sonra ele geçersin" deyince, oğ
lan yola çıkar, Arap Üzengi'nin kılıcını alır ve en sonra 
aynayı da bulur. Bu aynanın marifeti de aynaya bakıl
dığı vakit o gün ne olacağı anlaşılması imiş..."



”Dev anasının ekseriyetle kırk tane oğlu varmış. 
Genci oğullanndan kurtarmak için oğullan geleceği 
zaman, gence bir tokat vurur, su testisi yapar... Karının 
dev oğulları geldikte: "Anne adam eti kokuyor" derler. 
Kan da: "Allah Allah, burada adam eti ne arar, siz 
dişlerinizin kovuğuna bakın..." der.. Onlar da birer 
odun yannası alarak dişlerini karıştırırlar ve arasından 
kimi bir but, kimi bir kol, kimi bir kafa, kimi bir gövde 
çıkarırlar, otumrlar, yerler, filân ederler ve dev anası 
da öylece oğlanı kurtarır.,"

"Masallarda kızlann fıkarası pek çoktur... Bir adam
cağızın üç kızı olup bir gece kendi kendilerine konuş
maktalar iken bir sırası düşer, büyük kız: "Beni padişah 
oğluna alsa ona bir kilim dokurum ki bütün askeri üze
rine oturduktan sonra şu kadar yeri de açıkta kahr" 
der. Bunun üzerine ortanca kız da derki; "Eğer beni al
sa, ona bir çadır dikerim ki bütün askerleri içine sığdık
tan başka, bu kadar yeri de boş kahr". Derken, sıra kü
çük kıza gelir ve: "Sizinki bir şey değil, eğer beni alır
sa, ona bir oğlan, bîr kız olmak üzere iki çocuk doğu
rurum ki kızın saçlan sırmadan ışıl ışıl ışlar, oğlanın 
ise alnında ayla yıldız pani pani parlar" der ve böyle 
eğlenmekteler iken padişah da lalası ile derviş îayafe- 
tinde olarak ortahğı anlamak için gezmeye çıkmış 
imiş... Yolu bunlann evlerine doğru düşüp oradan ge
çerken kızlann böyle konuşup söyleştiklerini duyar ve 
kızların bu lâkırdıları hoşuna gidip lalasına: "Lala, şu 
kapıya bir nişan koy da yarın bunları çağırtırız" der, 
giderler. Kızların ve hele küçüğünün dedikleri oldu, mu- 
ratlarina erdi..."

"Çengi-câne kız, masal dünyasınm en meşhurlann- 
dandır... Delikanlının biri, bu kızın bahçesindeki dah 
koparmak için kızın yoluna düşer. Başı boynuzlu, aya
ğı mahmuzlu bir dev anasına rast gelir. Dev anası otur
muş, bir bacağını bir dağa, bir bacağını öbür dağa uzat



mış, memelerini yağ tulumu gibi surtına vurmuş, ağzı 
da bohça gibi bir sakız çiğner ki şakırtısı yarım saatlik 
yoldan işitilir; soluğu kara yel gibi çıkıp tozu toprağı 
birbirine katar. Dokuz arşın kolları var.. Bin adımlık 
yerden bunu görünce desti kapağı gibi alıp yanı başına 
kor. Şehzade de yolunu anlatırken dev anası der ki: 
”Sen şimdi buradan filan yere gidersin, önüne biri açık 
ve biri kapah iki kapı çıkar; açık kapıyı kapar^ kapah 
kapıyı açar, sonra içeri girerek, oradan biraz gittikten 
sonra yine bir kapıya raist gelirsin. Kapmın önünde bir 
arslanla bir koyun vardır. Arslanın önünde ot, koyu
nun önünde et olduğunu görürsün. Otu koyunun önü
ne, eti arslanın önüne koyduktan sonra o kapıyı da ge
çersin, en dipte bir kapı daha vardır. Bu kapmın önün
de biri yanık, biri sönük iki fırın görürsün... Yamk fırı
nı söndür, sönük fırını yak, kapıdan içeriye gir, bahçe
yi bulursun. O bahçeden istediğin ağacın dahnı kopar 
da al. Sakın arkana bakma... O sana dah koparırken 
bağırır. Sen hiç ses etmeden çık, kurtulursun" diye öğ
retir, oğlan gider, öyle yapar, bahçedeki ağaçlardan 
dah kopanrken, Çengi-câne üç kere bağırır. Oğlan hiç 
ses çıkarmadan en evvel fırınh kapıya gelir. Çengi-câne 
kız: "Yanık fırın tu t!"  diye bağırır. Yanık fırın: "Tut
mam, ben bunca zamiandır yamyorum, beni bu geldi 
soğuttu...." der. Sonra, "Sönük fırın tu t!"  der. Sönük 
fırın da: "Tutmam, bunca zaman ben sönmüş idim, be
ni bu ısıttı!" der. Koyun da "Tutmam, bunca zaman
dır benim önümde et vardı, bu geldi de ot verdi" der. 
Sonra arslana: "Tut!" der. Arslan: "Tutmam, ben bun
ca zamandır oy yiyordum, şimdi bu geldi de bana et 
verdi" der. Oğlan birinci kapıya gelince, kız: "Açık ka
pı tu t"  der. Kapı: ’Tutm am , ne kadar vakittir ben açık 
duruyordum, bu geldi de beni kapadı" der. Sonra: "Ka
pah kapı tu t"  der. O da: "Tutmam, ben ne vakitten be
ri kapalı idim, beni bu açtı" der. Oğlan kurtulup mura



dına erer...”
"Bir şehzade, günlerden bir gün düşünde dünya güze

lini görür, bir can ile âşık olur. Yola çıkıp öteye beriye 
gezinirken bakar ki kum üzerinde bir babk çabalanıp 
duruyor. Hemen oğlanı görünce: "Aman şehzadem sır
tımdan üç pul alıp, beni denize atıver. Günün birinde 
elbet sana lâzım olur..." dedikte oğlan balığın sırtından 
üç pul ahr, bahğı denize sahverir. Gide gide oğlan gezi
nip dururken bir topal karınca bulur. Kannca oğlana: 
"Aman şehzade^îi, bizim düğünümüz var, beni arkadaş
larıma yetiştir, kanadımdan bir parça kopar da sakla. 
Günün birinde elbet sana.lâzım olur.." deyince, oğlan 
karıncayı arkadaşlarına yetiştirir, kanadından bir par
ça koparıp saklar, yine yola çıkar. Gide gide, bir kuş 
yavrularını kurtardığı için ona üç tüy verir. Dünya gü
zelinin yerine varınca, padişahın yanına gidip, "Alla
hın emriyle kızını isterim" der. Padişah: "Benim kı
zımın şartlan vardır; onların yapabilirsen al" der. Kı
zın yanına gidip şartlan sordukta, kız: "Şu  yüzüğümü 
denize atayım, onu bulup getirmelisin" diye yüzüğü 
denize atar. Şelızade, balığın sırtından aldığı pulların 
birini yakar, bahk denizden çıkar, yüzüğü bulur. Kı
zın yanına gelir. Kız yüzüğü görünce, "Bir şartım daha 
var, onu da yapmaksın" der. Kalkar bir mağara açar, 
îçi darı ile kül dolu imiş... "Bunun külünü bir yana, da
nsını bir yana ayırmalı" deyince, oğlanın akhna karın
ca gelir, ona yaptırır. Üçüncü şart, Cennet suyu getir
mek idi. Kuşun verdiği tüyleri biribirine çakar, kuş ge
lir, bir şişe Cennet suyu getirir..."

"Dilâlem çengisinin bahçesine, bahçedeki salkım 
üzümlere bak... O üzümlerden her birinin bir türlü hava 
ile çalgı çalmalarını dinle... Kendisi, Dilâlem bağının 
ortasındaki bir sarayda oturur ama, kırk gün uykuya 
yatar. Eğer onu uyandırabilirsen iyi... Ya uyandıramaz- 
san ölürsün... Şimdi, o sarayın içine girince top tüfek



gürültüsü, at şakırtısı, daha pek çok gürültüler olur ama, 
bunları hiç dinleme, doğru yukarı çık, kızın odasını 
aç... O yataKta yatar. Sen de başucundaki şamdanı 
ayak ucuna, ayak ucundakini de başucuna koy. Sonra, 
bir ayağını kapıdan dışan, bir ayağını da oda içine 
koy, üç kere çağır. Oğlan öyle yapıp bir kere bağırır, 
kız işitmez. Oğlan da dizlerine kadar taş olur. Bir kere 
dana bağırır, yine kız işitmez. Oğlan göbeğine kadar 
taş olur. Yine saçını başını yolarak bir kere daha bağı
rınca, kız yine uyanmayıp oğlan bütün bütün taş olur. 
Eğer cennet suyu almamış olsaydı, oğlan ne dirilirdi ve 
ne de muradına ererdi.."

"İki kardeşin biri zengin, biri fakir olup, zengin, fa
kire, her ne kadar sıkıntı çekmekte ise de hiç bir para 
vermezmiş... Fakircağız, başımın çaresine bakayım di
ye yola çıkar, bakar ki gök gürleyerek, şimşekler çaka
rak kıyamet koparçasına gürültülerle uzaktan kırk tane 
dev, tozu dumana katarak gelir. Devler bir taşın başına 
gelerek "Çanga!" derler, taş açıhr, İçine girdiklerinde 
"Çunga!" derler, taş yine kapanır. Adamcağız: "Ne 
olursa olsun, ben de söylerim" deyip "Çanga"yı basar, 
taşın açıldığını gördükte hemen içeri açılıp "Çunga" 
der taş kapanır. Bunun üzerine, mağûranın bir odasına 
girer, bir sofranın üstünde kırk tane anahtar bulur, bun
larla odaları açmaya başlar. Bir de ne görsün! Birincide 
altın dolu... İkincide kırmızı yakut,. . Üçüncüde züm
rüt, mücevher... Hasıh her birinde bir türlü pahah şey
ler görür. Her birinden birer parça ahp ceplerini, koy- 
nunu doldurarak odaları da kapadıktan sonra, anah
tarları sofra üstüne bırakır, taşın dibine gider, "Çanga" 
der dışan çıkar, "Çunga" deyip taş kapanır gider. Ar
tık yiteceğini, içeceğini düzerek zengin olur. Kardeşi: 
Nasıl oldu da böyle oldun? diye sordukta o da olduğu 
gibi anlatır anla, çanga çungayı unutmamalısın der. 
Evine gidip bir büyücek çuval alarak taşın başına varır



"Çanga" der taş açılır, ”Çunga” der taş kapanır. Son
ra anahtarları bulup her odadan birer parça çuvalına 
doldurdukta taşın yanına gelir ama, ”Çanga"yı unutur, 
''Bari saklanac^ yer bulayım" diye arar, gözüne bir 
ocak ilişir, tepesine çıkar... Uzatmayahm, devler gelip 
en genci: "Yahu insan eti kokuyor" der. Öteyi beriyi 
aradıktan sonra, bir de bakarlar ki ocağın tepesinde biri 
oturup duruyor. Hemen herifi aşağı ahrlar, "Sen bura
ya nasıl oldu da geldin?" diye sorarlar. Herif kaskatı 
olup dudakları titreye titreye işi başından ayağa kadar 
anlatır. Devler de: "Kardeşin fakir imiş, sen onu kov
duğun için kısmeti öyle oldu. Senin kısmetin de işte 
böyle olacak" diyerek, herifi kırk lokma edip bir iyi
ce yerler..."

'T eri kızları masalında, hanımcağızın ağrısı tutarak 
doğurma vakti gelince, kendi kendine ağlayıp çağırır
ken duvar yarılarak üç peri kızı çıkar. Bu kızların biri 
evin ebesi, biri de ard ebesi, öbürü de ayakta işçi olup 
bunu doğurturlar, temiz yataklar yaparlar, her bir şe
yini hazırlarlar. Kızın doğurduğu çocuk kız imiş... Pe
ri kızlan, gideceklerine yakın içlerinden biri: Bunun adı 
Gülşen, ağladıkça inci döksün... Öbürü de: Güldükçe 
gül açılsın... diğeri ise "Yürüdükçe çayır çimen bit
sin" deyip üçü birden savuşup giderler..."

"îki kocakan masahnda, seksen yaşmda olan doksan 
yaşında olana ana dermiş. Bir gün bu iki kocakarı, bah
çelerinde gezerken doksan yaşındaki seksen yaşmda- 
kine "Kızım kızım, ah benim elmas kızmı, benim pır
lanta kızım, ah benim gül yanakh kızım, ela gözlü kı
zım, kara kaşlı kızmı, hokkii ağızh kızım, kiraz dudak- 
h kızım, turunç memeli ayva göbekli kızım, süt gibi be
yaz kızım, aiı benim ömrümün varı, ayın ondördü gibi 
civan kızım! Yazık değil mi o gümüş gibi ellerinle gül 
topluyorsun, dikenleri eline batmaz mı?... Ah, yazık 
değil mi o sırma saçlarına, öyle yüzüne dökmüşsün"



îşte  efendilerim, Türk masal dünyasmm büyülü dev
letleri, sihirli memleketleri, rüyah halkı, ya in ya da cin 
olan tebası... Bu cinli perili masal âlemi tohumları belki 
binlerce sene halkın gönlünde, fikirlerinin derinliklerin
de yerleşerek çiçekler açmış, şairane meyvalar yetiştir
miştir. Dünyanın bu masal âlemi, zaten geçmiş yüzyıl
ları hatırlatırken, her bir milletin geçmişini rüya gör
müş gibi karşılar. Edebiyat tarihleri, bu geçmiş zaman
ların koca yollarını takip edemez; çeşmelerine kadar 
yetişemez; hiç bir eser insanda izlerini bulamaz... Ne 
kitaplarda yazıhdır, ne de resimlerde çizili... His olu
nan yerler, yalnız halkın gönlü, insanların kalbidir. 
Dünyada olup bitenlerin eski zamanları, yalnız harp 
olaylarını değil, gönüllerdeki hisleri, duygulan da sak
lamıştır.

O valcitler kitaplar henüz yazılmamış, eserler hiç ya
yınlanmamış olup, yalnız ağızdan ağıza, kalpten kalbe 
ulaşan düşünceler yazıhp atadan torun, torundan ata 
olarak yüzyıllardan yüzyıllara miras kaldı.

Masallar hem eski zamanların dinini ve bu dinlerin 
nasıl olduklarını, hem de geçmiş zamanlarda yaşayan- 
lann edebiyatını, yargılarını, yazılmış tarihlerden faz
la anlatır. Masal dediğimiz şey, her milletin dönen ay
nasıdır. Bu aynaya bakacak olursak, hem eskilerin iba
detlerini, hem eski zamanlarımızın ahlâkını da görmüş 
oluruz. Halk beyitleri, halkın lirik şiirleri olduklan gi
bi, masallar da (epik-destanî) türünden olup, biribirini 
tamamlar ve bütünler. Bu sebeplerden dolayıdır ki, dün
yadaki her bir milletin, kendine ait ''Folklor"unu top
laması ve yayınlaması milliyet namusuna ve borcuna 
ilişik bir kutsîgörevdir.



Türklerin mübarek ilinde bunun gibi "Folklor” ile 
masal türünün araştırılması şimdiye kadar hiç aranıl
mamış, hiç nazarı dikkate alınmamıştır.

Tutulmaları hoş, şekilleri makbul görünmüyormuş.. 
Kırk sene evvel açılmış olan bu benim fikirlerim, Türk 
masallarının yoluna düşüp cahil baş, acemi tecrübelerle 
bir dereceye kadar yine muradıma ermeye nail oldum.

Derlediğim dört ciltten fazla masalların en çoğu, 
Rumeli ile İstanbul bahçelerinde açmış, bitmiş ve çi- 
çeklenmiştir. İlk koklayanı ben oldum... Dünyayı yara- 
dana hamd ü sena olsun.

Anadolu’nun masal tarlası hâlâ açık iken bu yönde
ki araştırmaya gerektiği gibi başlanmamıştır. Görev sîz
lere, genç Türkiye'nin gençlerine düşer... Böyle görev
ler için zaten gençlik lâzım.. Zahmet çekmek, sabır ve 
tahammül lâzım... Gayret lâzım... En çok vatan sevgisi 
lâzım...

Bu sevgi, Türkiye gençlerinde —ister geçmişte, ister 
şim di- hiç eksik olmadı. İnşallah ileride de böyle ola
cak... Çünki böyle olmak lâzım...

Dünyanın her dilinde olduğu gibi, diyalektler Türk 
dilinde de vardır. Diyalekte, şive mi diyeyim yoksa 
lehçe mi, bunu pek kestiremiyeceğim. Zannımca lehçe 
kelimesini daha uygun görüyorum. Ahmed Vefik Paşa'- 
3iın lehçe deyimi var ki, bu kelimenin maksadı Türk di
linin sâdeliğini, yâni lehçesini göstermek idi. Zaten asıl 
diyalektin anlamı nedir?... Diyalekt dediğimiz ayn bir 
dil sayılmayıp bir ağacın bir dah, ana dilin çoktan 
ayrılmış ve gurbetlere düşmüş bir çocuğu gibidir.

Ya az okul (tahsil) görmüş, veya hiç görmemiş, ede
bi kitapları da ya az okumuş veya hiç okumamış halk 
bilgini anasından emdiği sütle beraber onun söylediği 
dilin sâdeliğine alışarak büyümüş... Medeniyet mer
kezi olan şehirlerden ve hele başkentten ne kadar uzak
düşünürlerse, ana dilinin temizliği de o derece korunur



Bundan başka, bütün bu diyalektler, dilin eskiliğini de 
gösteriyor. Çoktan geçmiş vakitlerde ne suretle, ne leh
çe üzere söylenilmiş, konuşulmuş ise, o söylenen keli
meler, o çağırılan beyitler, o nakil edilen masallar, o 
konuşulan lehçeler eski hallerinde kalmış duruyorlar.

OsmanlIca denilen dil de evvelce bir diyalekt imiş. 
Selçuklu dilinin ayrı bir lehçesi...Sonra, yeni bir dev
let olduğu zaman diğer lehçeleri konuşan beylikler
den ayrıldığı zaman, OsmanlIların bu lehçesi gitgide 
özel bir dil, Osmanhların halen söyledikleri Türk dili 
oldu.

Bu lehçenin asıl vatanı, Anadolu'nun bir köşesi idi. 
Bildiklerimize göre, Selçukîler zamanında ve onu ta- 
kibeden zamanlarda, Anadolu halkı cins, cins olup 
Türk milliyetinden başka Ariyen dedikleri milletler de 
karışık idi. Türklerin muhtelif aşiretleri başında dere
beyleri varmış... Her derebeyinin kendi hükümeti olup 
geniş bir hürriyetle yaşarlarmış... Bu derebeyliklerin 
hükmü altında yaşayan halk biribirlerinden uzak düş
tükçe, gitgide hem âdetleri ve giyinip kuşanmaları, 
hem söyledikleri lehçeler geçen zaman ile biribirinden 
birazcık farklı oldu. Karadeniz civarında bulunan dere- 
beylerin halk dilemi, Akdeniz tarafındakilerden uzak 
düştüğünden lehçeleri biribirinden uzaklaştı.

Samsunluların lehçesi başka. Karamanlıların da baş
kadır. Gerçi ikisi de Türk dilidir, lâkin konuşmalarında 
ayrı ayrı gariplik, bir dil özelliği bulunup, bir diyalekt 
şeklini almışlardır. Ankara lehçesinin, ondan uzak dü
şen Harput lehçesine benzer yeri yoktur. Türk lehçele
ri Rumeli'de de varmış. Bilhassa Varna civarındaki 
"Gagauz’'ların (164) lehçesi hâlâ n^evcuttur. Fakat, en 
çoğu, orada oturanların göçmesinden dolayı zamanla 
kaybolmuştur.

Anadolu, hamdolsun, yerli yerinde olduğundan 
muhtelif lehçeleri öğrenmek imkânı vardır. Lehçe



lerde umumiyetle iki türlü özellik bulunur. Biri, ko- 
nuşmanm, yâni kelimelerin söyleniş özelliklerinin ya- 
bancıbğı Anadolu Türk uşaklarmm tuhaf tuhaf söyle
yişleri, meddah hikâyelerinden anlaşılır. Edebî kelime
lerle bir olan bu kelimeleri öyle bir şekilde söylerler ki 
bazen anlaşılmaz bir hal ortaya çıkar. Dilbiliminde bu
na sesbilgisi denip, önemi hakkında yüzlerce cilt eser
ler ve makaleler yayınlanmış ye halen de yayınlanmak
tadır.

Anadolu'daki muhtelif lehçelerin en tuhafı, en zorla 
anlaşılanı, Kastamonu lehçesi olup, bu lehçeye dair iki 
kitap yazılmıştır. Biri Türkçe, biri Macarca... Türkçesi- 
ni, "Mutayyabât-ı Türkiyye" adıyla, Kastamonu ilinde 
doğmuş büyümüş Gâlip yazdı. Bu cilt, gazellerden iba
ret olup büsbütün Kastamonu şivesiyle yazılmıştır. Ga
zelinin birinde: "Gâlip gibi Gastamonu'da lâ f diyen az- 
dur" diyor, Çünki, ”Yokdu Gastamonu'da garşu hak- 
dur bir âşuk..." Hem de "Öyle bir goma agartdım ki 
adam hayran olur -  ger artuk bu da yuş aşukdan âşu- 
ga...

Gazellerinin biri şöyledir:
"Hak hak deyü erden çaguran bak ala gazdu 
Hayvan kümesinde bulunan böylesin azdu 
Vız vuz ötüşü gönglümi eğlendüri oflâz 
Yaz günleride sivri-sinek deyfe bir sazdu 
î t  denglü dalarsa bacagun gızma ses itme 
Gökçen gızm ettükleri oğlan sana nazdu 
Gış ketdü güneş gızdu kökrendi koca dağlar 
Kezbân çimelim golde senüngle hevâ ayazdu 
Galub çok okud çok nasifât eyledük ama 
Ses eslemez oldu goca Türk pek yaramuzdu."

Bu tuhafça eserin önemi, bu tarzda yazılmış tek eser 
olduğundan başka, içindeki "Folklor" izlerinden ileri 
gelir. Bazı yerlerinde, büsbütün eskimiş Ve Anadolu'nun



diğer yerlerinde hiç bulunmayan âdetleri yazıyor ki 
bu da "Şamanizm” putperestliğini andırıyor. Meselâ, 
şamanfiier âdetince ölmüş adamlann ruhu için ölülerin 
defninden şonra ziyafetler veriliyormuş... Bu ziyafetle
rin izi, Gâlib'in bu şiirine göre, Kastamonulularda hâlâ 
görüldüğü hissediliyor.

"Yuttuk pilâvla havluyu geçmişler uruf-için." Bir 
hâneye misafir, yani "Konuk" girecek olursa, âdet ol
duğu üzere bir hayvan kesip beraberce yerler. Gâlip'çe 
"Köylü gonuk gelince ana killü basar. Fakat bu da şa
man âdetidir.

İlkbahar geldi mi, köylülerin çoluğu çocuğu, yakın 
ormana koşup çam ağacının kovuğunu yerlermiş.. 
Bu yemek Gâlib’in dediği gibi köylülerin çok hoşuna 
gidermiş:

"Çamlar yaşarur, köylü çıhar hep alay öyle soymuk 
(165) yemesü hoş olur dağda baharda..."

Bu da şaman âdetidir (Macar TÖri (Thury)'nin 
Kastamonu lehçesine dair yazdığı esere bakınız.)

Kastamonu lehçesinin garipliği o derecedir ki sözle
riyle konuşmasını işiten Türkçe olmadığı zannında bu
lunur. Öyle söyleyişleri, gramerinin öyle tuhaflığı var 
ki, Türk dillerindeki ses uyumu kanununa karşı olduk
ları görülüyor.

Kastamonu dilinden başka Lâzistan'daki Lâzlann 
söyleyişleri de çok tuhaftır. Lehçelerinden hem âdet
leri, hem elbiseleri farklı görünüyor. Bunun sebebi aca
ba nedir?

Dilbilim bilginleri, bu halleri şöyle tarif ederler ki, 
lehçeleri fazlasiyle garip olan halk aslen başka bir dil 
üzere söyleşen başka bir cinsten çıkma imiş... Bunlar 
eski milliyetlerini ve hattâ bazan dinlerini de kaybedip, 
yahut putperestlikten kurtulup başka bir devletin hük
mü altına geçerek yüzyıllar sonra kendi anadüleri yeri
ne, kendilerini fethedenlerin hem dinlerini, hem dUleri-



ni kendi dini, kendi dili edinmişlerdir.
Bundan dolayıdır ki, yeni kazandıkları dillerinde, 

ka,bettikleri asıl dillerinin söylenişi ve garipliği sonsuz 
bir yadigâr olarak kaldı.

Almanya'nın en zeki ve en kuvvetli bir cinsi olan 
Prusya halkı, eskiden bir İslav nesli olup sonradan Al- 
mahlaşmıştır. Buna karşı İslav milletlerinin Bulgar de
nilen kısmı, eskiden Bulgar-Tatar neslinden olup, hem 
eski dinini, hem Türk dilini kaybederek İslav olup git
miştir. Belki Anadolu'nun Lâzları da, belki Kastamo
nu uşakları da tariliten evvelki zamanlarda başka bir 
nesilden olup, sonradan Türkleşmişlerdir. (166). Zaten 
hlacarlar da iki türlü olup, biri "Fin-Ugor” neslinden, 
biri de Türk neslindendir ve bunlar birbirlerine öyle ka
rışmışlardır ki, şimdiki dilimizin en çoğu "Fin-Ugoir" 
olup, çoğu da eski Türk dilinin kelimelerinden ibaret
tir. Eski Macar beylerinin, vezirlerinin isimleri en çok 
Türk isimleridir.

Diyalektlerin ikinci önemine gelince, o da lehçelere 
has kelimelerdedir. Edebiyatın yapma dilinde asıl Türk 
olan kelimeler yerine Arapça ve Farsça kelimeler yer
leşmiş ve Türkçe kelimeler gittikçe o derece unutul
muş ki, söylenilen ve bir de yazılan dilden büsbütün 
kaybolmuştur. Bu kelimeler, işte halk ağzında, halk 
edebiyatının beyitleriyle masallarında, atalar sözlerin
de, en fazla Anadolu'nun muhtelif lehçelerinde koru
nup sakh kalmışlardır.

Bunun gibi sözlere, diyalekt kelimesi veya lehçe ke
limesi denir. Bu tür kelimelerin bir lehçe sözlüğü kita
bında toplanıp, yayınlanması o kadar mühim bir ilmi 
görevdir ki, tezelden yapılmayacak olursa, en çoğu ge
çen zamanla kaybolur.

Dünya medeniyeti zamanla arttıkça, halkı da yeni 
usul sözlere alıştıkça öz Türkçe sözler zihinlerden çı
kar, unutulur. Meselâ, enfiye kelimesi şimdilik genel



likle kııllaminıaktadır. Halbuki bu kelime Arapça olup 
burun mânasına olan "enf' kelimesinden çıkmadır.

Macar dilinde biz enfiyeye "Burnot" deriz. Bundan 
da bellidir ki bu Macarca kelime Türk burun otu'ndan 
alınmış Türkçe bir kelimedir. îşte enfiyenin Türkçesi 
Macaristan'a kaçmış ve orada yerleşmiştir. Başka bir 
kelimeyi, Türk olan demiryolu'nu, Fransızların şö- 
mendüfer’i öyle bir kovalamış ki bu kelime Rumeli'
den kurtulup ancak Anadolu'da gizlenebilmiştir.

Bunun gibi gurbet illere düşmüş veya kaybolmuş 
lehçe kelimeleri sayısızdır. Anadolu'nun muhtelif leh
çelerinin ve kelimelerinin toplanıp, yayınlanmasını ko
laylaştırmalı için cesaret edip elimden geldiği kadar 
Türk Dilbilimine hizmet etmek arzusuyla Anadolu'nun 
bazı yerlerini gezip en fazla Bursa, Eskişehir, Ankara, 
Kütahya bölgelerini ve sonra, İzmir, Aydın, Konya vi
lâyetlerindeki köyleri, yurtları dolaştım. Bu sıralarda 
çektiğim zahmetler biraz fazla idi. Tren yok. Batı usu
lü araba yok, otel falan yok... En çok beygire binmek 
ve kervansarayların çok temiz olmayan odalarında 
oturmak mecburiyetinde idim. Yanımda olan buyurul- 
tuyu gösterdiğim vakit, hükümet memuru olan kişi, 
’>ana bir at kiralatıp ve yanıma da bir süvari katıp yolu
muza revan olurduk. Lâkin halk, süvariyi görünce be
nimle görüşmekten biraz çekinirdi... Ne olduğumdan 
şüphelenirdi... Bu hali görünce, buyurultuyu bir tarafa 
koydum, kendime güvenerek köylerde bir dost bulup 
onun yardımına müracaat ettim.

Aydın civarındaki bir kasabada, "Tire"nin belediye 
hanında otururken "Bitti Bey" isminde kibar bir beyle 
tanıştım. Yakın olan çiftliği Tire ovasında imiş. Orası
nı görmeye beni davet ederek, yanımda Mehmet ismin
de bir zeybek olduğu halde ertesi gün çiftliğe gittik. 
Orada geçirdiğim iki gün esnasında zeybeklerle görüşe
rek türkülerini toplamaya muvaffak oldum. İşte bu tür



külerden birkaçı:

-  1 -

Derviş efem inip gelir inişten 
Dört yanları görünmüyor gümüşten 
Hey billâh haberim yok bu işten

DeiTİş efem biber gibi benleri 
Al gan obııuş cepkeninin yenleri 
Ne kötüdür zaptiyenin kinleri

❖

Derviş efeyi İnkaya'da bastılar 
Kellesini değirmene astılar 
Gollannı gere gere gastılar

înkaya’nın dereleri harlayor 
Elli gurşun ciğerimi dağlıyor 
Anam bubam arkam sıra ağlıyor

-  2 -

Manisa'dan çıktım bayram etmeye 
Üç gün bayram edip gonup göçmeye

*

Kırkâç (Kırkağaç) ile Gayadibi arası 
Guygun imiş Mustafamng yarası

Sıra sıra deve gövek hanları 
Ahdi gitti Mutafanmg ganları

*

Arnavııtlar atar atar uranı az 
Sinan zeybek eş bağında duramaz

Sinan oğlu gule yapar daş ilen 
Gözüm dolu ganlı duman yaş ilen

Bağırma (Nakarat) 
Aman efem tomruk, zincir gelir



Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
-3 -

Gerelining boyu serviden uzun 
Çıhahm dağlara yaz ile güzün 
İzmir'ing içinde ballızıng, gızmg

*

Rumeli'den çıhdım sükûn eyledim 
İndim Aydm konağma mekân bağladmı 
Yörük Musa sana nettim eyledim

Guyucak'dan çıhdım gollanm bağlı 
İndim ben Aydın'a urganım bağlı 
Urung arslanlarım der Zeybek Ali

Guyucak çeşmesi horlayıp ahar 
Efe kurşunları dağları yahar 
Topları yayılmış, şala kim bahar

- 4 -
Ya Ger Eli (Ger Ali) (167) dedikleri bir gara

dana
Çekti bıçağını uğradı meydana 
Hiç cihâna gelmedi de doğuran ana

Ya Manisa dedikleri güççük gasaba 
Kesilen kelleler gelmez hesâba 
Aydın zeybekleri döndü gasaba

Ya filfîri fincândan içtiğim şarap 
İnersem İzmir'e ederim harap 
Argadaşını sorarsan Barmaksız Arap

İsmâil çam dibinde dolaşır 
Goca bıçah al gannara bulaşır 
Nazh yârim arkam sıra dolaşır



Gitmez oldu şu dağlarıng dumanı 
Koç yiğitler vermez oldu amanı 
Yarın guşluh yine gavga zamanı

Aşdıcağını garh garlı dağ olsa 
İndiceğinı mor sünbüllü bağ olsa 
Sevdiceğim top zülüflü yar olsa

*

Duman vardır şu dağlarıng başında 
Arzum kaldı toprag ile daşında 
Bir ikidik hal galmasın başında

- 5 -
Sarı Zeybek inüb gelir inişden 
Her yanları görünmüyor gümüşden 
Haberim yoh dün geceki cünbüşden

❖

Sarı Zeybek inüb gelir dereden 
Her yanları görünn'ıîtyor bereden 
Hekim nâpsın iyi olmaz yaradan

❖

Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır 
Yağmur yağar silâhları paslanır 
Benim yârim küçücükten uslanır 

- 6 -

Üç giz idih İbrail'den aldılar 
İkimizin yolda boynun urdılar 
Birimizi baş gırala verdiler

*

İbrâil'den Hac-Ahmeding giziydim 
Ak kâhad üstünde gara yazıydım 
Anam bubatnın gıymetli giziydim

Çıhabilsenı şu bayırın düzüne 
Uyma dedim uydu iller sözüne 
Mâil oldum yavrum elâ gözüne



îbrâil'in çeşmeleri harlıyor.
Yağlı kurşun ciğerimi dağlıyor 
Annem gadın siyim siyim ağlıyor

❖

Varın söylen garib annem eylesin 
Alleri çıliarsın gara baylasın 
Oğlu gelecektir gönlün eylesin.

❖

Gereği kadar rahatlandıktan sonra, yine yola doğru
lup Tire'den Ödemiş'e, Keleş'e uğrayıp Bozdağ eteği 
yanında bir kervana rastgeldim. Kendimi onun hima
yesine teslim ettim. Bozdağı'nı aştık ve fevkalâde hatı
rı sayıhr sıcaklardan çok sıkılarak Alaşehir'e ve sonra 
Manisa'ya ve daha sonra Kasaba'ya vardık.

Artık pek baygın bir halde idim. Elbiselerim kirlen
di; yorgunluktan kuvvetim kesildi. Nafakamın eksikli
ğinden de, zayıfladım. Hanlarda rahat edecek yerler 
yok... Yollarda dinlenecek gölgelik yerler yok... Beygi
rin üstündeki tahta semerde hiç rahat edememekle be
raber yine canımı dişime alarak her rastgeldiğim kö
yün lehçesini aramaya devam ettim.

Öyle köylere rastgeldim ki, âdi günlerin isimlerini bi
le bilmiyorlardı. Meselâ Aydın civarında Sah gününe. 
Dalma pazarı; Çarşambaya, Yeni pazar; Perşembeye, 
Nazh günü pazarı; Cumaya, Dernek günü;Cumartesine, 
Dalma derneği derlerdi.

Keleş isminde bir köyün civarında. Cumartesiye 
Köşk günü; Perşembeye, Nazh günü; Pazartesiye, Sulu
ca günü ve bir de Gireyi yahut Girey günü derlerdi.

Köy halkı tarafından çok yakınlık gördüm. Bir köy 
sokağında beni gördüler, evin çocukları koşup "Davet 
var, davet var" diye evin içersine aldılar ve peynir, ay
ran gibi yemeklerle memnun ve hoşnut ettiler.

îşte bu köylerde topladığım türkülerin birkaçı:



Kütahya yolunda buldum bir para 
İftiradır kara gözlüm iftira 
Mevlâm bizi şu dertlerden gurtara

*

Kütahyanıng onbeş ocalı dermeni 
Dar mı geldi ayağına yemeni 
Zünbül hanım Ümm değil Ermeni

Atımı bağladım nar ağacına 
Avrupam dolaştı gül ağacına 
Aman cellât nasıl kıydıng bu cana

❖

Çukur göbek altındadır bağçeler 
Sening için gazan almış ahçılar 
Zünbül hanım bohçasını bohçalar

*
Çukur köyün altındadır Kirezli 
Zünbül hanımın elin terezi 
Az niı geldi yolladığım çerezi

Bağırma (Nakarat) 
Kütahyanıng dermenleri bıngıldar 
Güççük hanım altun diye fılgıldar 

- 2 -

Yemeniming çim çimi 
Dahıng gızlar incimi 
Kaç gecedir nerdeyding 
Goynumung güvercini

Yemeniming saçağı 
Yar beliming bıçağı 
Çekerge'de oynuyor 
Bu Bursa'nıng göçeği

❖

Yemenim yele yele 
Yar gitti gurbet ile



Gönderdi top Acem şalı 
Sarayıh ince bele

■ *

Yemenimi yel aldı 
Dört yanımı sel aldı 
Gözüm bahup dururhan 
Nazlı yâri il aldı

*

Yemeniming alı var 
Dört yamnda dalı var 
Gehnezseng gelmeyiver 
Senden kostah yârim var

Türkülerden çok kelimeleri toplamaya heves ettim. 
Topladığım bu kelimeler gerçi çok değilse de örnek 
olarak ve bir de teşvik için işte birkaç tanesi... En ço
ğunu Bursa ile İzmir, Aydın, Konya ve Kütahya civa
rında topladım. Arap harflerinin yetersizliğinden dola
yı bunların söyleniş şekilleri gereği gibi yazılamıyorsa 
da ileride tabiî bunun da çaresi bulunacaktır (168). Bu 
küçük lehçe sözlüğünün bin eksiği daha vardır. Asıl İlmî 
lehçe sözlüğünde her kelimenin hangi yerden, hangi 
köyden, hangi ovadan işitildiğini kelimelerin yanına 
yazmak ilim açısından pek önemlidir. Halbuki aşağıda
ki küçük sözlüğümde bu eksiklik bulunmaktadır. Sebe
bi de, çok senelerden evvel toplandıkları için arada ya
zıların birbirine kanşmaları ve çoğunun kaybolmuş ol
masıdır.
 ̂ Bu yerlerde görülecek hatalar da yine, otuz-kırk sene 

evvel toplanmış olmasından dolayıdır. Her ne hal ise, 
bu, bir başlangıç olduğundan bu gibi küçük hatalann 
hoş görülmesini rica ederim. Velet Çelebi (169) efendi 
varken hatâlarmım düzeltilmesi de kolay olacaktır.



KÜÇÜK SÖZLÜK (*)

abanmak: bir şeye dayanmak, yaslanmak.

abdestlik; cübbe, hocaların giydiği biniş.

ablak: iri, beyaz, yuvarlak suratlı.

adımlamak: koşmak, ölçmek.

afatlamak: sövmek, küfür etmek.

ağartı: yoğurt, süt, ayran gibi şeyler.

akarı bekeri: ufak tefek.

akça: bir nevi armut.

ak pambul: beyaz, güzel çocuk,

aksırmak: aksırmak.

ala, alaca: rengârenk.

ana kadus olmak: mükedder olmak.

andız: umumhâne.

arı: temiz, pak.

arılık: temizlik.

arıtmak: temizlemek.

aruklamak: zayıflamak.

aşkâne: mutfak.

avuklamak: incitmek.

avurt kurmak: azamet etmek.

avurt satmak: bilgiçlik satmak.

avurzavur: kuru kalabalık, gürültü,

ayakçı: haydut; sakî.

ayangacı: tütün kaçakçısı.

ayartmak: baştan çıkarmak, kandırmak.

ay aydın: mehtap.

aykırı: eğri büğrü, çapraşık, biçimsiz.

aylak: işsiz, boş.

azık: yol yemeği, nafaka.

bacı: abla, büyük kızkardeş.

baç, paç: geçit parası, gümrük resmi, vergi.

(*) Yeni Türk alfabesindeki sıraya göre yeniden düzenlenmiştir. (T.G.)



bağcık; tozluğu bağlamak için kullanılan ip. 

bağlama: saz nevinden bir tür çalgı, 

bağraç: bakı r tencere, 

bandura: pencere, 

bangır bangır: bağıra bağıra.

bazlama: saçta yapılan veya yağda kızartılan bîr nevi ekmek.

begitmek: kapatmak.

beleng: tepe, ufak dağ.

berenek: ne iyi ne kötü.

betime gitti: hoşuma gitmedi gücüme gitti.

bezenmek: süslenmek.

bezirme: bazlamadan ince ekmek.

bezleme: pideye benzeyen ekmek.

bızmak: sıkılmak.

bideci: nüfus memuru, vergi memuru.

billa: abla, büyük hemşire.

biricik: bir tanecik.

bomba: büyük fıçı.

bölüşmek: paylaşmak, taksim etmek.

buba: baba, peder.

buğsu: tavan, çatı arası.

bulla: abla, hanımefendi.

burgaç: girdap.

buymak: üşümek.

buzalamak: ineğin yavrulaması.

büğet: suların biriktiği yer.

bürgü: çarşaf, kadınların beyaz örtüsü,

cariz: edepsiz, kavgacı, 

çatta: cadde, 

cavur: gâvur.

cık cık: çok lâkırdı söyleme, 

cızıklamak: acımak, 

cibar: çocuk, 

cibindirik: gelin çadırı.



cibinlik: karyolanın üstüne konuJan perde. , ^  ̂ . 

çağ; zaman, yaş. ^

çalı kakan: hırsız. /  : o - j

çapşak: su kupası. . ; ;  : c

çatlak:fişenk. i i , i ı i ,ü.: (

çaykalmak: sallamak. ; .1 . ;; î !

çemkürmek: tilki bağırması.

çemperi:peçe, başörtüsü. .

çeperlemek:kırpmak. j , |

çepiş: keçi yavrusu. _ '-'i,
çerçi: aktar.

çıg: çadır kenarına konulan kazıklar, 

çıngı: kıvılcım, 

çırakma: küçük kandil. 

çiltim: salkımın bir parçası, 

çimender: eşfek. 

çimmek: suda yüzüp yıkanmak, 

çitli: sade, şekersiz, 

çökündür: pancar, 

çuluh: hindi.

çuvaş: güneş. ' ‘

dağar: su köpeği. ,

dagmak: bağlamak, 

dahha: işte.

dalaşmak: köpek boğuşması, 

dam: ahır, yer odası, hapishane, 

damızlık: yoğurt mayası, 

dangalak: ahmak, mankafa. 

daraba: binanın, dış tar^fın^ ç<^ılan tı 

daya: çapkın. . i v . . - /

dayı:güzel. : i,.;; -.. •. r.

dayıca: güzelce, erce, doğruca. / : ■ -

dazlakviyi. • j , r;- ; ' -in!, , ' '
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debildek: bir nevi çalgı aleti, 

degenli: kadar, 

değnemek: bakmak, 

deldel: dürbün; binek hayvanı, 

depremek: kımıldamak, 

deştemen: bekçi, 

dıgınıtava.

diklemek: ayakta durmak.

dikme: çadır direği.

dimiş damlı: yarı soğuk yarı sıcak.

dip: pancar.

dirgen: ekin âleti.

diş ehli: kan cinsi.

dizman: iri yarı adam, heybetli kimse,

dogumak: kıymak.

dolak: kuşak, bez sargı.

domalak: yer elması.

dombay: manda.

döl: muvaşi yavrusu.

dömelmek: eğilmek, çömelmek.

dulda: gölge, sâye, himâye.

durhunda: üstünde.

düğe: doğurmamış inek.

dülek: kış kavunu.

düvek: düvlek: karpuz.

düylek: dağda biten çalı.

ebirmek: getirmek. '

ebrim; (yebrim): küçük sokak.

Hopla hopla git de ebVini zibitiver: şöyle git de sokağı sapıver 

demektir, 

ece; baba, peder.

ede: baba. ’

eğrek: yazın hayvanların kırda toplanıp yattıkları yer.

eletivermek: göndermek, götürmek.



elmalık: raf.

emeklemek; yerde sürünerek yürümek, 

enik: köpek yavrusu, 

eniklemek: köpek hakkmda, doğurmak, 

enki: çok. 

enkürlü; öyle.

evci: kadmlar hapishanesinin sahibi, 

evinsiz: lâkırdınm ehemmiyetsizliği zayıf, 

eyegü: kaburga kemiği.

fermene: sırmalı entari, mintan, 

fırıldak: döner şey. 

fışkı: gübre, tezek, 

fışkırtıvermek: çıkarmak, 

filik: tiftik keçisi, keçi yavrusu, 

fodime: çizme.

fodul: lâf anlamaz, cahil, kibirli, suçlu, yüzü gülmez, 

gaga: efe.

galan: artık. . , .

gancık: kadın; sözünde durmayan, 

gangal: halka, simit.

ganırmak: koparmak, kuvvetle çekmek.

garagaspannek: zorba.

gayıd:şey.

gazıttırmak: traş ettirmek, 

gezekçi: eşkiya, haydut, 

gıcır: sakızın içine konulan bir madde, 

gıracık: çabuk.

gıvrak: basmak, kıvrak basmak, çabuk gitmek.

gızan; kızan: çocuk.

göbül, göbel: köpek yavrusu.

göçmek: yer değiştirmek; ölmek.

göğerti: çayır ve ot yeşilliği.

göklenmek: oturmak.



gön: kösele.

gönendirmek: sevindirmek, 

günüllemiş: ihtiyarlamış, 

gözgürayna.

guma; kuma: ortak (kadınlar hakkında).

gübür: köz, çerçöp. ' ‘

gülük: eşek. '

gün aşık: ayçiçeği. -

günnük: şemsiye, çadır.

güppedek: birdenbire, apansız.

hanay ev: yüksek ve önü açık ev. 

hankırdan: nereden, hangi yerden, 

haran: büyük tencere, 

harani: çömlek, 

harim; ev Önündeki bahçe, 

haydalamak: hayvanları gütmek, 

haylamaz: dinlemez, 

hemücük: şimdicik.

hişir: ezilmiş, fazla olmuş yemiş, içi boş karpuz. ’ 

huda: şurada. ' ’

hüvenk: asma fasulye sırığı.

ıgıt: alet, takım, eğer, 

ıldız kökü: patates.

ımızganmak: uyumak, kendinden! geçer gibi olmak.

ımzık: fena koku, ımzıkmış, ekşimiş.

ınkır bankır: şöyle böyle.

ırgat: işçi, hizmetçi, çiftçi amelesi.

ırlamak: türkü çağırmak. > .

ısı: sıcak; ısıdam: hamam.

ıstangul: İstanbul.

ikicik: şurada. ^  ̂ ■ i . . ^

ilikmen: kandil. ‘



ilkin: evvelâ, en evvel. .. •' " r

ing, in: delik, mağara. > - >

ineltmek:öküz, dana, koç gibi hayvanların taşağını çıkarmak,

iribinl: kolayını, yolunu. i

işlik, içlik: iç hırkası. >

ivmek: acele etmek.

kabaf: pazarcı, satıcı. . '

kabalak: bir nevi serpuş. : . ;

kaçar: dinç, kuvvetli.

kağnı: iki tekerlekli araba.

kalak: kadınların başlarına sardıkları yazma.

kalaz: deriden yapılmış su kabı.

kaimi: domates.

kalüç: kılıç.

kalyet: gelin elbisesi.

kanıksamak: çok doymak.

kanmak; doymak; aldanmak, inanmak.

kanırmak: ekmek.

kap kacak: bakır takımı, mutfak tak ım ı.. 

karagine: karşısına.

kara sığır: manda ve öküz gibi hayvanlar.

kaşanmak: beygirin işemesi,

kaşmir: şeytart; soytarı.’ .

katıklı: karışık şey.

kavsara: küfe, sepet. ; ’ ' ? '

kavşırmak: kapatmak.

kaynak: parça. . , ;

kayrak: uçurtma.

kebe: kaba, aba. <

kelek: ham kavun veya karpuz.

kelem: lâhana;şalgam (Kütahya).

keleş: uysal; budalamsı.

kenitli parmak: serçe parmak.

keren: merteğin ufağı.



keş: sersem; avanak; yoğurt kurusu, 

keşik: sıra, dizi, 

keyin: için.

kılguşak: kıldan kuşak, 

kıllı yumak: şeftali, 

kıraç: susuz arazi, 

kırığı: fena dost.

kile, kilde, kilden: beraber; nezdinde, nezdinden. 

kirva: lala; sünnet olurken çocuğu tutan adam, 

kocunmak: çekinmek, ihtiraz etmek, 

kor: iyi yanmış ateş. ;

kostak: güzel. r, ■ ■ .

köşger: eskici. ; ^

köz: küllenmiş ateş, 

kubat: fena.

kudubet: fena; çirkin; sakil. !

kumpür: patates.

kunkurak; kunkurdak: hayvanların boynuna asılan çan; çıngırak 

kuş: rızık; yiyecek içecek şeyler, 

kütük: eski defter, nüfus defteri.

lenger: kervan; bakır kap. 

levar: rovelver.

longurdak: hayvanların boynuna asılan çıngırak, 

lug: taş merdane.

lünger: yağmurdan meydana gelen gölcük.

maççak: kötü lakırdı eden adam. f >

makut: avanak; ihtiyar.

martaval: yalan; manâsız söz.

maya: dişi deve.

melez: karışık.

mesel: masal.

meyle: mahalle.

muhti: müftü.



murmur: çapkın.

muşta: köseleyi inceltmek için pirinçten yapılmış bir alet, 

mutlu: iyi; mübarek.

nacak: balta nevinden bir kesecek alet. ‘

nicab: nasıl. ’

nimemin; yirmibeş dirhemlik.

omça: yerdeki asma.

oranga: familya. ı ' •' • -

orata:şaka. ^

oratacı: şakacı. 

orus kütüs: hep beraber.

önki: şuradaki, 

pambul: böcek, 

parsal: gömlek, 

partarmak: yerine koymak, 

paşalı: uzun bir nevi entari, 

peştambal: peştamal, 

pindik: kümes.

pişik: kedi. ■ o' , ,

porbut: kıldan yapılmış don; şalvar, 

pusat: elbise. '

pürçüklü: havuç. • .

reşme: hayvan başına takılan gümüş süs.

sağdıç: güveye kılavuzluk eden kimse, 

sahat: çocukların fesini tutan ip. • - 

salgın: adam başına düşen vergi hissesi, 

samut: dilsiz, az söyleyen adam. ' '

sarmalak geldim: kucakladım. • s ' ‘ ,

sayım: tezkere;tadat. ’ . -

seki: oturacak yüksek yer.
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senek: çam ağacından oyma testi, 

sığırtmaç: öküz ve inek çobanı, 

sınamak: tecrübe etmek, 

sındı: makas.

sınmak: korkmak. . ;

sırım: deriden ip. 

sin: mezar. '. v i: “ i

sitil: çadır kenarına konulan çul.

sit yapmak: süt emzirmek. ;s i; • ' -v i<;

siymek: köpeklerin İşemesi. t

somak: mısır koçanı. .n: ;.

subaşı: zaptiye memuru.

sulu zırtlak: limon. . •  ̂ ’ ■ -

şabanlanmak: kalaylanmak. i ;(:0

şalaf:ateş gibi. . ■ . j < . . rı

şaplak: tokat . îriu . .j ■. c

şatır:güzel. ‘ ^

şevik: çevik. „ t: :ıi

şincik: şimdi. T!f;:vq i..;v ;

/ -n;
taka, dağa: küçük çocuk. . ı  .

taka tuka: tütün tablası. ; ,rf :;îı. ^

teke: erkek keçi. ,

tengri gün: hergün. ;v ; ;

teskinci: gezen eşkiya.

teştemal: bağ bekçisi. , . ? > 'v.fi •

tevek: fiziz.

tıksırmak:hapşurmak. ;• ? ,(• i .v . ; ; ı ’ 

tıngırdamak: tutunmak; paranın sesini çıkartmak. 

tıngur: sefil, züğürt. ^ -  ̂ i ”

tırkalamak: kapıyı sürmelemek. , i î . i  . 

tokaç: çamaşır tokmağı. . , .  v  ; ,! '• . 

tokat: koyun ağılı. .-.Cet]. < r..

tongurdak: ufak çıngırak. . lujf



turluk: çadır, 

tülbaş: yörük kadını, 

tülü tombalak: şeftali, 

tümbek: ufak tepe.

tünemek: tavukların, kuşların tüneklerine çıkıp oturmaları, 

türemek: bir memlekete sonradan yerleşmek.

ulavu: bîr tarlanın hayvanlar ve başka şeylerden korunması için 

yapılan siper, 

üftü: üstü; akşam üftü: akşam üstü, 

ükür: arkadaş, 

üleşmek: taksim etmek, 

ünlemek: bağırmak;ün:şan, şeref, şöhret, 

üremek: çoğalmak, 

ürmek: köpek havlaması. 

üsküre:tas, bakır tas.

yaba: ekinleri harmana atmak için çatallı kürek.

yal: köpeklere verilen hamur suyu.

yaldırmak: yakmak.

yalım: galiba.

yaltak: dalkavuk.

yamacıma: yanıma, karşıma.

yamaç: yan, karşı.

yamak: çırak, yardımcı.

yangmır: yara; hayvan sırtındaki yaralar.

yangsanmak: seslenmek; söylemek.

yar: uçurum; dik tepe eteği.

yarak, yarag: hazırlık; bıçak; silâh.

yardak:arkadaş. .

yastıkas: hamur açmak için yassı ağaç.

yat: yabancı.

yazu: sahra; büyük ova.

yele: dağın üstü; beygirin ensesindeki kıllar.

yer evi: zemin kat.



yeş: ekşi hamurdan yapılan bir nevi yemek, 

yeşerti: yeşillik; yeşil otlar, 

ymcah: kavga; gürültü; niza, 

yitmek: kaybolmak.

yöntelmek: çok söylemek; serbest söylemek, 

yöntem: münasebetsiz, 

yöntemli: her ne yaparsan kabul eden adam, 

yumuş: hizmet.

zeyrek: akıllı, 

zıbarmak: ölü gibi yatmak, 

zıbın: iç gömleği, 

zibidi: kıyafetsiz; biçimsiz, 

zorbaz: kuvvetli, 

zulam: züğürt; fakir.

zumara: dudakla çalınan çığırtmaya benzer bir şey.



Dünyanın başına Birinci Dünya Sayaşı belâsı çöktü. 
Bunun hâlâ yasını tutarken geçirdiğimiz sıkıntılar, ba
rış felâketleri hiç hatırımızdan çıkar mı?... Asla, asla!

Savaş sırasında altmış yaşıma bastım; vatamma ve 
bir de şarkiyatçıhk adına hizmetlerde bulunmak için 
Macar Fen Akademisi'nin isteğiyle, Avusturya ve Ma
caristan'da kurulan İslâm esirleri karargâhını ziyaret 
ettim. .

Üç senenin üçer aylarını adı geçen karargâhlarda ge
çirip yine gençlik zamanlanmın çahşmalanna başla
dım. Tatar (170) milletinin esarete düşen askerlerin
den, binlerce gençlerinden Tatar halk edebiyatını öğ
renmeye niyet ettim.

Büyük Rusya’nın muhtelif Tatar esirlerinden oluşan 
bir taburu Peşte yakınında "Estergon” şehri civarında; 
bir taburu da, Avusturya'nın "Eger" (171) şehri yakı- 
nmda bulunuyordu.

Her sabah erkenden kalkıp, trenle Estergon'a gider,



orada akşama kadar kalırdım. Tatar esirleriyle görüşe
rek en evvel biraz Tatarca konuşmasım öğrendim. Son
ra, gitgide ”Cır”larmı ve türlü türlü halk beyitlerini din
ledim.

"Cır” Tatarca türkü ve "Ekiyet" de masal demektir. 
Tatar esirleri beşbinden fazla idi. Ekserisi Kazan (172) 
dilini söyleyen Kazanlılardan başka, Kınmhlar (173), 
•’Mişer'ler (174), "Başkırflar (175), Türkmenler 
(176) ve bir de Türk dilini söyleyen Çerkesler (177) var 
idi.

Konuşulan Tatar dillerinin en ehemmiyetlisi Kazan 
dili idi. Zaten bu, Tatar dillerinin ayrı bir lehçesi olup 
hem medeniyetçe, hem edebiyatça öyle ilerlemiş
ti ki, âdeta başh başma bir Tatar dili şeklini almıştı. 
Nüfusunun çokluğu, bir de dilinin şirinÛği ve zenginli
ği itibariyle gittikçe Rusya'daki muhtelif Tatar millet
lerinin edebî dili oldu. Öyle okullan vardı ki, her taraf
tan gelme öğrencileri Kazan dilini öğrenir.,. Kitaplan 
ve gazeteleri var ki, bu dili okumayı öğrenmiş Tatarlar, 
he'p bunları okuyorlar ve bu suretle Kazan diK bütün 
Tatar milletleri arasına ̂ rmiş oluyor. .

Hepimiz biliriz ki, Rusya'da bulunan Tatar lehçeleri 
arasındaki fark, kelîrrtelerde değil, asıl bu kelimelerin 
söyleniş şeklindedir. Bu itibarla "Mişer" lehçesinin te
lâffuzu, Kazan'ınkinden epey farklıdır. Kırım'daki No- 
gaylar ’<178)'m sözlerini, Kırım Yâh Boyu halkı anla
maz. Çünki, Nögay ş̂ivesi ö kadar acayiptir ki, başka 
bir cins Tatar bunu ne bilir, ne anlar. Bilâkis, kitaplar
da veya gâzetelerdie yazılacak olursa, bu neşir olunan 
dili, hem Nogay ve hem Başkır o derece anlar ki âdeta 
kendi lehçesini okuyor sanır. Okuduklarını kendi leh
çesinin şivesiyle ökür ve anlar. îşte bundan dolayıdır 
ki, Kazan lehçesi ile yaZllmış eserlerdeki dil, gitgide 
Rusya'da bulunan bütün Tatarlarnı edebiyat dili ol
du. Meşhur hikâyeci Abdullah Tukayef (179)’in, İs-



mail Bey Gasprinski (180)'nin, Akçuraoğlu Yuşuf 
(181) Beyin ve daha bir çok şöhretli Kazan şâirlerinin 
ve yazarlarının parlak yazılarım, hikayelerini, cırlarını, 
”Çön”lerini, ekiyetlerini, nmhtelif fehçeler konuşan 
Tatarlar, kendi lehçeleriyle okuyaralf: anlarlar, 
i Anadohı’nun n ı^te lif lehçeleriyle konuşan 
aşiretleri Ösmanİi edebiyat dıUni okuyup ^ladjkları 
jgi]bi nıuhtelif Tatar lehçel^yle konuşan Tatâ rlar da 
JŞCazan dilini o nisbette anlarlar. Telâfîuzlardaki fark, 
Arap Jiarflerinin yetersizliğinden dolayı tamamiyle 
yazılamaz, Türk diline bile Arap yazısı, bilhassa dilbi
lim açısmdan o kadar uygun gelmiyor. Bu sebepten
dir ki, Avrupa şarkiyatç ı̂jan ve ên çok türj^cüleri, 
Arap .harfleriyle yazılıjıış halk edebiyatı nıetinlerini 
Lâtin harfleriyle yaznıak zorunda kahyorlar.

Benim şinıdiye kad^ yayınladığınî Tijrk halk ede
biyatı mecmualanm, hep l^tin harfleriyle basılmış
tır ki, bu da, ,telâfifuzl?nnı ayjıen korumak içindir. 
Bunlar Lâtin harfleriyle yazılmayacak olursa, lehçele
rin hususiyetleri ortaya çıkmaz. Yine bu sebeptendir 
ki, Tiirkler arasında dilbilim ilmi o kadar gelişmemiş
tir. Kdiın^elerin söylejjişi, yani ne gibi şive ile söylen
mesi bilinmezse "Fonetik" (182) ilmi de ohnaz.

Zaten ”Fonetik" ilmi, kelimeleri İşitip, işitüdiği gibi 
ve halkın söylediği gibi yazmaktan ibarettir ve dijin 
eskiliğini ispat eder.

Batıh şarkiyatçılar, çok senelerden beri bu önem
li İlmî meseleyi düşünerek, Arap harflerini büsbütün 
kaldırıp Lâtin harfleriyle yazıp okumak fikrini orta
ya atmışlardır, özellikle dilbilimine dair eserlerde.. Aca
ba Lâtin harfi Türk diline uygulanabilir mi? Sualine ge
lince, Türk olmayan bir Avrupalı, nezaketsizlik olmasın 
diye bu meseleye çok kanşmak istemez. Çünkü, bu so
ru yalnız İlmî ve genel bir mesele olmayıp en fazla Türk 
medeniyetiyle edebiyat ve bir de dinî eserler meselesi-



dir. Benim bu meseleye kanşmaklığım Türklerin ve 
Türk medeniyetinin son derece dostu ve taraftarı ol
mamdan ileri geliyor. Bilinmektedir ki, Türk alfabesi, 
aynı zamanda îslâm olan Türklerin alfabesidir. Hem, 
Türklerin kullandıkları Arap alfabesi, şimdiki duru
muyla Arap ve Fars alfabelerinin tamamen aynı ol
mayıp bir dereceye kadar Türkleşmiş bir durum kazan
mıştır. Arap ve Fars harflerinin bazı sesleri Türk dilin
de hiç de kullanılmamaktadır, hattâ telâffuz bile edile
mezler. Meselâ. Arap harfi olan ”ayın"ı Türk ağzı telâf
fuz edebilir mi? İranhlann "elif-vav" harfi gerçi telâf
fuz olunabilirse de Türk dilinde bu îran şivesi üzerine 
ses yoktur. Arap harflerinin noksanı varsa, acaba dün
yada mükeiiuîiel bir alfabe var, mı? Zaten eski Türklerin 
Uygur dili alfabesi, Arap alfabesinden dalıa noksan ve 
daha eksiktir. Bundan başka, Lâtin harflerinin o kadar 
mükemmel olduğu da iddia edilemez. Meselâ, bizim 
Macar harflerimiz, her ne kadar Lâtinceden ahnnıış ise 
de bazı yeni harfler ve işaretler bulunması mecburiyeti 
ortaya çıktı. Dünyanın hiç bir alfabesi mükemmel de
ğildir ve olamaz. Ne Lâtin harfleri, ne Almanların Go
tik harfleri, ne de îslâvların Kiril harfleri'mükemmel
dir... Lâkin, gittikçe ve zamanlar geçtikçe, yeniden ilâ
ve edilen işaretlerin yardımiyle her millet kendisine ait 
alfabesini, diline uyacak bir surette düzelterek okunakh 
bir hale getirmiştir.

Bir Fransızların, bir de îngilizlerin yazdıkları ve oku
dukları harflere bakınız... Bu dilleri gerektiği gibi bil
meyenler acaba gördükleri harfleri ve kelimeleri doğ
ruca okuyabilirler mi?

Meselâ, Lâtin "u” harfini, Fransızlar "o-u", îngiliz- 
1er "iou ve eu” telâffuz ederler. Lâtin "g" harfini Fran- 
sızlar bazan "k" ve bazan da "j", İtalyanlar da "k" ve 
*'c" telâffuz ederler. Bütün bu garabetleri sayacak olur
sak uzun bir makale meydana gelir. Hem insanoğlu,



yeryüzünde yalnız bir türlü müdür?... Hepsinin iklimle
ri, âdetleri, edebiyatları, bir kökten mi çıkar? Bütün in
sanlar, bir renkli, bir tabiatlı mı olur? Avrupa siyahla
rı, Hindistan ve Çin sarıları vesair renkli insanları birbi
rine karışabilir mi? Şiraz güllerinin rengârenk goncala
rı, Avrupa’nın kuzey taraflanna dikilirse, tath kokusu 
kaybolmaz mı? Sözün kısası, dünyanın muhtelif dille
rine uyan tek bir alfabe olamaz; çünkü, vaktiyle kabul 
ettikleri alfabeler, medeniyet tarihlerini ispat eden bir 
mukaddes hatıradır ve bu hatıranın birdenbire ellerin
den ahnması, onlarca medeniyet tarihlerinin kaybol- 
masiyle aynıdır. Bu sorunun bir de başka bir yönü var.

Yüzyıllardan beri, derin fikirlerle dolu eski Türklerin 
eski edebiyatını içine alan Arap harfleriyle yayınlanmış 
sayısız eserlerini, Arap harfleri kaldırıldığı takdirde aca
ba kim okuyacak, kim anlayacak ve kim öğretecektir?.. 
Şimdiki Türkler eskileşmiş yazıyı öğrenmeycek ve bu 
suretle unutacak olurlarsa, Türk edebiyatının parlak 
geçmişi, sönüp gidecektir,

Avrupa bilginleri, Arap yazısı biraz güçtür diye şikâ
yet ediyorlar. İstemeyenler öğrenmesin... Heves eden
ler de biraz güçlük çekerlerse ne olur? Arap yazısı, yal
nız Arap milletinin özel yazısı olmayıp kuzey İslâm 
dünyasının yazısı, İslâm dünyasının, parlak ve saygı de
ğer bir hayata sahip yazısıdır. Türklerin kahramanlık
larla geçen devirleri bu yazı ile ebedileşmiştir. Bütün 
vicdanı, ruhunun benliği, kalbinin şiiri bu yazı ile dal 
budak sarmıştır. Bilhassa bu yazı mevcut iken kuzey 
Türklerinin âdetleri, halleri, kuzey havasından nefes al
mış doğulu bir millet oldukları şüpheli kalır mı?

Bu ecdatlarından miras kalmış yazılarını terkedecek 
olurlarsa, Türk milliyetine ait özellikler de kaybolur gi
der.

Batı milletlerinin davranışlarım taklitten Doğu mil
letleri bir dereceye kadar kendilerini sakınmalıdır. Av



rupa medeniyeti, hem edebiyat ve hem iktisadiyat yö
nünden batmakta olduğu gibi Avrupa milletleri de bir
birlerine dost gözüyle bakmamaktadırlar.

Batı milletlerinin bü karmakarışık halleri gözönünde 
iken, bir de Uzak Doğu'nun en büyük en medenî bir 
milleti olan Japonlarâ bakmalıyız. Bu, pek çok çabş- 
kan ve medeniyetçe de birinciler derecesine erişmiş Ja
pon soyu en zeki olan gençlerini ve bilginlerini Avru- 
pa'nm muhtelif memleketlerine öğrenime gönderip 
bunlara Batı illerinin ileriliklerini, dillerini, muhtelif 
ilim Ve hünerlerini taklit etmeksizin öğretiyorlar. Bun
lar kendi memleketlerine dönünce, Avrupa'da öğren
dikleri şeylerden kendi memleketlerini yararlandırma
ya çalışıyorlar. Bunlar, Japonlugibi dönerler;ne kendi 
dillerini kaybederler ve ne de yazılarmı... Bilhassa, dün
yanın muhtelif yazılarının en çetini olan kendi yazıları
nı terketmezler.

Batıda gördüklerinin görülmeye değer yönlerinden 
yararlanmaya bakıyorlar, vatanlarmın menfaatine ça
lışıyorlar. İşte, Türklere pek parlak bir omek, taklide 
değer bir teşebbüs.

Bilimler ve fenler meselesine gelince, bu konudaki 
fikrimiz de şudur:

Milliyet hissinin ve kuvvetinin en mühim vasıtası öz 
dil olduğundan en fazla önem yerilecek bu dildir. Bu 
hususta Batı ilim ve medeniyetinden neler öğrenilmek 
icap edeceğini siz pek âlâ bilirsiniz. Bu meseleyi göz- 
önüne ̂ arak Türklerde, Japonlarm yaptıkları gibi genç
lerinin en zekilerim Avrupa’ya göndermeli ve en evvel 
dilbilim üzerine çahştırmalıdır. Fen dilinin Macar kapı
sı, Türk kardeşlerimize daima açıktır. Zaten bu iki di
lin yayılma şekli, birbirlerine pek benzer görünüyor. Bi
zim dilimiz de, yabancıdan ahnan kelimelerle kanşmış 
olduğundan elli-altmış sene öncesi "ortolog” denilen 
bir genç bilginler kurulu kurarak az zaman içinde dili



mizi öyle bir sadeleştirmişti ki, dilimiz çok şükür açık 
ve millî bir dil oldu. Bu sonuca ulaşabilmek için, eski 
devirlerden kalma korunan el yazması eserleri yayınla
tıp ve memleketimizde bulunan çeşitli lehçeleri birer 
birer toplayıp basımına da muvaffak olduk.

Macaristan Fen Akademisi iki büyük eserin yayı
mına girişti ki, bunlardan birincisi, Macarca kelime
lerin hepsini, en eskilerinden itibaren en yenilerine ka
dar, içine alan üç büyük ciltten oluşmaktadır, İkincisi, 
Macaristan'ın çeşitli lehçelerinde bulunan sözleri top
layan ve üç ciltten büyük bir lehçe sözlük kitabıdır. Ve 
bunlann her ikisi de basılmıştır.

Bu, binlerce sözleri, eski kitaplarda ve halk ağzında 
sakh olanları, ekseriyetle üniversiteli gençler arıyorlar
dı. Şöyle ki, memleketimizin muhtelif lehçeli bölgele
rinde büyümüş ve tahsil görmüş gençlerimiz, kendi 
köylerinin lehçesini öğrenip birer ilmî makale şekline 
koydular.

Bu vesileyle yaptığımız tenkidler, yalnız Macar diliy
le ilgili idi. Bundan başka bir de bizim görevimiz olarak 
bir dil meselesi vardı ki, o da Macar dilinin hangi diller
le akrabalığı olduğu meselesiydi. Bilinmektedir ki, Ma
car dili hem ”Fin-Ugor" dedikleri dile ve hem Türk, Ta
tar dillerine pek yakın olduğundan kendi dilimizin 
araştırılması için, bu dillerin de pek derin surette araş
tırılması gerekir. Şimdiye kadar bu görevlerin ancak bi
rini, yâni ”Fin-Ugor" (183) dilinin araştırılmasını ta
mamladık. Türk ve Tatar dilleriyle ilmf çahşmalarımız 
da hayli ilerlediyse de bunu henüz bitiremedik.

”Fin-Ugor" dilindeki çalışmalarımızda, FinlandiyalI 
bilginler bize yardım ettikleri gibi Türk ve Tatar dilleri
nin araştırılması sırasında da Türk dostlarımızın bize 
yardım edeceklerine ümit varız.

Bu hususta atılan ilk adım, Türklerin halk edebiyatı
na dair yayınladığımız mecmualardır. Burada, yine



Arap lıarfî meselesine geldik. Şimdiye kadar topladı
ğım Türk metinlerini niçin Lâtin harfleriyle bastırdığı
mın sebebini sorarsanız, ben de; işittiğim sözlerin asıl 
telâffuzunu, söyleyen sözlerin seslerini dilbilim kural
larına göre koruyabilmek içindir.,, cevabını veririm.

Lâtin harflerinin gerektiğine, her ne kadar Arap 
harflerinin eksiklerinin tamamlanın asiyle Türkçe me
tinlerin telâffuz ve şivelerini korumaya yetecek bir 
şekle konulmasına ancak dilbilimine vâkıf bilim adam
larından meydana gelen bir kurul karar verebilir. Çün
kü, Arap harfleri en çok "Semitin" dillerine göre ol
duğundan, Türk dilini aynen kayıt ve yazmaya o kadar 
başarıh olmuyor. "Semiten" bir dil olan Arap dili ve 
bunun gramer kaidelerine bakarsak, telâffuz edildiği 
okunmasının mahzuru olduğunu görürüz. Sesli harfler 
her ne kadar az ise de kullanılan ''üstün, esre, ötre" işa
retleri, okumanın güçlüklerini ortadan kaldırır. Halbu
ki, Ural-Altay grubundan olan Türk ve Macar dillerinin 
söylendiği gibi yazılmasına Arap harfleri yetersizdir. 
Dilbilim ve bilhassa karşılaştırmak dilbilim açısından..

O halde, Lâtin harflerinin kullanılması, ancak dilbi
lim için geçerlidir. Zira, Ural-Altay dillerinin bir kısmı 
olan Türk ve Tatar dilleri arasındaki yakınhğı tasdik 
için bunlardan her birinin söyleniş şekillerini mutla
ka bilmeli ve öğrenmeliyiz.

Şüphesizdir ki, halk edebiyatının nesir ve nazım 
kısımlan, yâni lehçelerdeki sözleri Lâtin harfleriyle 
yazılacak olursa ilmî araştırma açısından büyük bir ko
laylıktır. Sesbilimi (Fonetik), bunsuz âdeta olmaz gibi
dir. Rusya'nın meşhur Türkologlarmdan olan müte
veffa Radloff (184)'un dokuz büyük ciltten ibaret "Ta
tar Halk Edebiyatı" kolleksiyonu, Kiril harfleriyle ba- 
sıhnıştır. Eğer bu mühim eser Arap harfleriyle çıkmış 
olsaydı, Türk dilinin fonetiğini içine alan eserini mey
dana getiremezdi. Lâtin harfleri yerine, İslav bilginle



rinin çoğu Kiril harflerini kullanmaktadırlar, Arap ya
zısında sesli harfler ancak dört tane olup, Tatar lehçe
lerinde ondan fazladır. Bir de sessiz harf olarak Tatar
ca öyle harfler vardır ki, Arap alfabesinde hiç bulun
maz ve Lâtin alfabesinde bile eksiktir.

Gelelim yine Tatar esirlerine.,. Tatar esirlerinin araş
tırmasına işte yukarıda açıkladığım metod ile başla
dım.

Radloffun adı geçen kolleksiyonunda, Kazak ile 
Mişer ve Kırım halk edebiyatı az bulunduğundan en 
evvel bunların lehçelerine önem verdim. Evvelâ bunla
rın taburdaki durumlanm araştırdım. İslâm esirlere Ma
car subayları tarafından pek iyi bakıhyordu. Onlara ay
rıca, dinlerine ve âdetlerine uygun yemekler verilirdi. 
İmaiTiları vardı. Namazlarını kılarlardı. Bir de, görülme
ye değer cami yapıldı ki, ikibinden fazla mü'min ah- 
yordu.

Esirlere düşman değil, dost bir cinsin istemeyerek 
esir ahnmış zavallı evlâdlan gözüyle bakılırdı.

Veliyef adında genç ve tahsil görmüş bir Kazanh as
ker bulup maksadımı en fazla ona anlattım. Türk dili
ni de tahsil etmiş bir adam olduğundan meramımı epey 
anlayabilmişti. İşte en kıymetli sermayem bu Veliyef 
idi. Kendisinin yardımıyla yavaş yavaş Tatarca konuş
mayı öğrenip esirlerle görüşmeye başlamıştım. Cırlan- 
nı, çonlarmı, ekiyetlerini söyletirken Kazanh dostumla 
birlikte bunları birer birer yazıp toplamaya muvaffak 
oldum.

Tatar beyitlerinin Türk beyitlerine pek benzerliği 
vardı. En fazlası dört satırhk olup, her söyledikleri be- 
yitin bir ruhu vardı. Bu ruhları, yâr muhabbeti feryâd 
edip, âh ve vâhlarmı göklere çıkarıyorlardı. Yıllarca 
gurbet ekmeğini yiyip, içtikleri suya felâket yaşlan 
döküyorlardı. Gurbet yelleri estikçe uzak düştükleri 
vatanlarından bir haber geldiğini hissediyorlardı. Kuş



ların garib ötüşünde, doğdukları yerlerin seslerini duyu
yorlardı. Taburlanna yakın akan "Eğer" çayının çağıl
tısına hayran kalıp "Ak İdil" dedikleri Volga nehrinin 
seslerini işitiyorlardı.

Tatar askerlerinden esasen subay yoktu, askerleri 
hep esnaf, rençber ve tüccardan ibaretti. El maharet
leri şaşılacak bir seviyede idi. Boş vakitlerini el işleri, 
çocuk oyuncakları yapmakla geçiriyorlardı. Kendi va- 
tanlannda gördükleri ve ahştıkları binalar, Tatar yurt
ları, taruyka denilen arabalar, yel ve su değirmenleri, 
karlarda koşan kızaklar, yaylalarda kurulan çadırlar, 
renk renk yılanlar, kuşlar ve hayvanlar şeklindeki 
oyuncakları öyle bir mahâretle yapıyorlardı ki, bizim 
ordu kumandanlığı tezgâhlar kurdu ve bu suretle âdeta 
bir esnaf sergisi açıldı.

Marangozlar vardı, gümüşçüler vardı, terziler vardı, 
boyacılar vardı ki, istenilen oyuncaklar, gümüş yüzük 
ve kutular, kuklalar için lâzrnı olan elbiseler yapıb- 
yordu.

En mâhir olanlar rençber takımı idi. Tatar harfle
riyle yazıh çekmeceler ve sigara tabakaları sipariş edi
lirse, bir iki gün içinde hazır oluyordu. Tatar evcekle- 
rinin, değirmenlerinin, mescidlerinin ve köy okullarının 
yalnız dış taraflarmı değil, içindeki döşemeleri, tertiba
tını, mobilya takımlarını, mescide lâzım olan şeyleri 
öyle mükemmel surette yapıyorlardı ki "Eker" şehri
nin çarşısında bile büyük mağazalar tarafından aranıp 
satın ahnmıştır.

Onlara para kazandırmak ve yaptıkları şeyleri bizim 
Peşte’deki Şark Müzesi'ne koymak için o ana kadar 
yaptıklannın birer örneğini ısmarladım. Üç senenin 
üçer ayı zarfında binden fazla etnograf maddeler yap
tırdım. Bu eşyayı Genel Harb’in dördüncü senesinde 
Peşte'de bulunan "Markit" adasında açılan bir askeıî 
sergide, Tatar Köşkü adiyle şöhret kazanmış Şark usu-



İÜ bir binaya yerleştirip "Tatar Âsâri Müzesi" diye sey
redenleri hayrete düşüren bir sanat kolleksiyonu yara
tılmıştır.

Sergi kapandıktan sonra, Tatar müzesindeki eşya. 
Peşte Şark Akademisi, diğer adiyle İktisadiyât Üniver
sitesi Şark Müzesi'ni nakledilmiştir ve orada hâlâ bu
lunmaktadır.

Esirlerin en makbule geçen eğlencesi, tiyatro oyunu 
idi. Esirlerin pek zeki olan bir genci, tarihî bir tiyatro 
oyunu yazıp, Tatar millî geçmişinin en felâketli .devrini 
otuz kadar Tatar gencinden oluşan bir oyuncu toplulu
ğuyla yaşatmıştır.

Esirlerin bir terzisi, gerekli kostümleri; marangozu 
ortaoyununa benzeyen sahneyi yapmıştır. Her lâzmı 
olan şeyin bir ustası vardı... Nihayet, bir cuma günü 
oyuna başlandı.

Açık bir avluda bulunan sahne, binlerce esirle dolu 
idi. Binlerce dudaklar titriyordu, binlerce gözler yaşa
rıyordu, binlerce âh ve inleme göklere çıkıyordu. Bu 
oyunların sahnesi, oynanış şekli hâlâ gözümün önün
dedir. Bu piyeslerin en duygulusunu bir iki esire yaz
dırdım ve genel harbin bir yâdigân olmak üzere kütüp
hanemde sakladım.

Bu oyundan başka, bir diğer hâtıram da vardır. Mek
tep görmüş Kazanblardan birkaç genç, çok gizli ola
rak bir ocak heyeti kurmuşlardı. Bu Tatar ocağının asıl 
maksadı, hem gurbet acısı çeken dimağlarındaki düşün
celerini göstermekti. Bu niyetlerini gerçekleştirebil
mek için gizlice bir el yazısı gazete çıkarmayı kararlaş
tırmışlardı. Gazetenin ismi "Kiçiren Cuvatkiç" yâni 
"Küçük Teselli eden" idi. Bu gibi yazılar esâsen esir 
kamplarında pek yasak olduğundan gazeteyi yazanla
rın kim olduklarını belli etmediler.

Bu gazete ayda ancak bir kere ve bir sayı çıkanhp, 
elden ele veriliyordu. Beni dost bildiklerinden bu, güzel



bir yazı ile ve dikkatle yazılan "Cuvatkiç”i gözden ge
çirmek ve düşüncelerini, duygularını anlatmak maksa- 
diyle arasıra bana da gösteriyorlardı. Bu, âdeta bir folk
lor gazetesi olup, içinde kendi şiirleri, hem halk şiirleri, 
hem esâret hâtıraları, bazen de Genel Harp hakkındaki 
fikirleri vardı... Bunları öyle mükemmel bir surette neş
rediyorlardı ki, ben okurken hayran kahrdım.

Yazdıkları şiirleri, halk ruhundan kopan cırlarını öy
le hayrete düşülecek bir surette, kendi memleketlerini 
hatırlatan hatıraları öyle içe işleyen bir tarzda. Genel 
Harbe dair düşüncelerini öyle derin yazıyorlardı ki, 
gazeteci olsalardı bile bundan daha iyi yazamazlardı.

Gazetenin tefrikası da vardı. Bu tefrika konusunda 
halk edebiyatı parçaları da göze çarpıyordu. Zavallı 
Tatar esirlerinin kalplerinden kopan bu kanh güllerin 
dikenleri, okuyanların yüreklerini delerdi.

İşte, örnek olarak Tatar cırlarından birkaç tanesini 
aşağıya yazıyorum:

KIRIM CIRLARI 
Karanfilim çiçek açmış 
Kuru dahn üstüne 
Yar yastığın olmazsa 
Dayan dizim üstüne

Gül kopardım terekden 
Bir yar sevdim yürekten 
Bilmiş olsam sevmezdim 
Yaralandmı yürekten

*
Suya vardım doldurdum 
Kırğa çıkıp buldurdum 
Men yaşlılcdan yar sevip 
Çırayımı soldurdum

*

Yavluk yapdım da yâre



Gül açıldı bilvâre 
Candan seven nazlı yârim 
Kaldı ırak yollara

❖

Pilâv yedim tabahdan 
Rakı içdim kabahdan 
Ne hayırlı gün eken 
Yârim gördüm sabahdan

*

Bahçelerde gül terek 
Yayar acıgı tökerek 
Dünya mah bir yana 
Nazlı yârim tez gerek

❖

Gök güvercin olayım 
Gergefine konayım 
Ölsem anda öleyim 
Nurlu yüzün göreyim

*

Kaya tibinde çohralı 
Sen gül olsan men yaprah 
Gel ikimiz sarılayıh 
Düşman gözüne toprah

MİŞER ÇONLARI 
Alma çiber atmine 
Almaçıga sandın mı 
Kara kaşım, karlığa çim 
Sefer yirip kaytdm mı

*

İki yolun arası 
Biz kayandan barasın 
Bara tıra isime tişdı 
Tugan iinin kalası



Yigre yiridin yigre kaz 
Botı uzunga köre 
Biz kızların ming sevebiz 
Birtig kızılga köre

*

Batır atımın tağası 
Bakır bol mı ne bolsun 
Çitde yeririken yalgız başına 
Garib bol mı ne bolsun

Undır minim barmagım 
Unung alnın baldagım 
İkisi alub sina bireyim 
Yaltırasıng barmagmg

KAZAK CIRLARI 
Saldat çeçi ürke karı 
Künde bir maylap tan 
Tugan ili isine tüşse 
Kaytır yolna karı

*

Uramlarda Uzgan çakda 
Nige bizke kirmeding 
Karşı çıkıp ahr idim 
Sin ikeng bilmedim

*

Ak kileting aldmda 
Bilmim nige eglenem 
Uynap kelip üsken idim 
Kaldı tugan ilkinem

Altın baldak, al kaşli 
Kümüş baldak, kül kaşli 
Cilama, çi cılıseng



UI mı sini kim taşli

Altm balmak, incü kaş 
Kiyseng bulsa sandık aş 
Sepning kiyüng bulsa bulur 
Sahralarda sandugaç

*

Alda bulur çagı biz 
Külde bulur çagı biz 
Biz cırlamıyı kim cırlasın 
Bizning şundı çagı biz

Esirlerle olan münasebetim pek dostça idi. Zaten her 
ne türlü müşkülleri, ne türlü sıkıntıları olursa bana söy
lerler ve ben de dertlerine derman olmaya, arzularını 
yaptırmaya çahşırdım.

Memleketlerinden çay ve yiyecek şeyler, harb yardı
mı aldıklarında beni davet ederlerdi. Cuma veya bay
ram günleri olunca, sofralarında benim yerim vardı. Bi
risi keyifsiz veya hasta olunca, doktorlara baktırırdım. 
Haftada bir kere, "Eker" şehrine gitmeyi arzu ettikleri 
vakit subaylanmızdan izin ahrdım. Sözün kısası, ara
mızda öyle bir dostluk meydana geldi ki birbirimize 
âdeta kardeş gözüyle bakıyorduk.

Bazen mehtaplı gecelerde, bizim Macar subaylariyle 
karargâhın bir bahçemsi yerinde oturmakta iken bir
denbire keman, ud ve balalayka denilen musiki âletle
rinin sesi gelirdi ve bir de hazin, tesirli mağmeler işiti
lirdi. Onların bize uygun olarak söyledikleri türküleri 
can kulağıyla dinlerken, kalbimize öyle bir malızunİuk 
çöküyordu ki hepimiz de âdeta kendimizden geçiyor
duk.

Zavalh esirlere ve kabahatsiz yürek acılarına pek çok 
acırdık ama, ne çâre ki elimizden bir şey gelmezdi.



Subaylarımıza, Şark dünyasını anlatırken, İslâmiye- 
te ait âdetleri tarif ederken, müezzinin sesi işitilince, 
beşbin müminin namaz kılması, âmin sözünün yürek
lerinin derinliklerinden çıkması zelzele gibi ortalığı tit
retiyordu.

Vakitler geçti, karargâhı terk etmek zamanı geldi. 
Tatar dostlarımdan ayrıldığım vakit, benimle vedalaş
tıkları anda, "Kiçirek Cuvankiç"in bütün sayılarını içi
ne alan bir kolleksiyonu hediye olarak verdiler. Bu ga
zetenin bir tanesini eğer kabul edecek olursanız bura
nın Türk ocağı mensuplarına bir Genel Harp yâdigârı 
olarak takdim edeceğim.

Yanlarında bir de fotoğrafları vardı. Esir karargâhını 
ve esirlerin muhtelif gruplarını gösteren çeşit çeşit re
simlerden birer tanesini de verdilerdi.

Kimbilir onları bir daha görecek miyiz? Kimbilir on
lar vatanlarını, çoluk çocuklarını bir daha görecekler 
mi?...

Harb o vakit hâlâ devam ediyordu. Ümitleri de artık 
kesilmeye başlamıştı. Cırları, çonları, ekiyetleri bizde 
kaldı. Figanları, eyvâhları uçuşup acaba Rus kulübesi 
olan yerlerine yetiştiler mi?

Bütün dünya kanlı bir fırtınaya tutulup, biz o fırtına 
ile çarpışan zavallı esirlerin gözyaşlarını halk edebiyatı 
diye defterimize yazıp saklamaktayız..



1. Macaristan'ın Romanya sınırına yakın bir şehri olup, harita

lardaki adı Debrecen

2. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Türkleri'nin Romanya’ya verdikleri 

addı. Romanya "Memleketeyn" (İki ülke) adiyle iki prensliğe 

aynimıştı. Eflâk (Ulahya), Boğdan (Moldavya). Moldavya’

nın bir bölümü bugün Romanya’dan çıkmıştır, Sovyetler Bir- 

liği'nin Moldavya Cumhuriyeti'ni teşkil etmektedir. Boğdan 

1455’de, Fâtih devrinde Türk hâkimiyetine girdi. Türk hâki

miyeti 1878 Berlin Andlaşması'na kadar 423 yıl sürdü.

3. pide kelimesinin aslı İtalyanca’dır.
4. levent kelimesinin de ash İtalyanca olup, "Yeniçeri devrinde 

deniz erlerine verilen ad”dı.
5. tepsi kelimesinin Çince’den geldiği ve Moğol Dili vasıtasiyle 

Türk Diline geçtiği Prof. N.Poppe tarafından gösterilmiştir, 

(bkz. Die mongolischen Lehn^^örter im komanischen, Ne'- 

meth Armağanı, Ankara 1962, s. 339).

6. Vâmbe'ry, 19 Mart 1832’de, Budapeşte'nin kuzey batısında 

bulunan ve bugün Çekoslovakya arazisi içinde kalan Dunas- 

zerdahely'de doğmuştu. Fakir bir aile çocuğu olan Vembe'ry 

küçük yaşta yetim kalmış, ancak 3 yıl okula gidebilmiş ve he

nüz 12 yaşında iken terzi çıraklığı yapmıştır. Fakat daha bu 

yaşında iken yabancı dillere karşı kabiliyeti dikkati çekmiş, 

bu sebepten terzi çırakhğı uzun sürmemiş ve bir meyhane sa

hibi kendisini evlât edinmiştir. Aradan geçen yıllar zarfında 

biriktirdiği para ile tekrar okula devam eden Vembery, Bra- 

tislava'da gimnaz'ın üst sınıflanna kadar ilerlemiş ve başkala

rına yabancı dil dersleri vererek ekmeğini kazanmıştır. O, öğ

renci iken başhca Avrupa dillerini öğrenmiş ve 20 yaşınday
ken de Türkçeyi epey ilerletmiştir. 1857 yıhnda Baron Jo- 

zef Eotövs'ün yardımiyle İstanbul'a gelen Vâmbery, burada 6 

yıl kalmıştır. Macar Türkolojisinin önde gelen isimlerinden 

olan yazar Orta-Asya Türklerinin dilleri üzerine yaptığı çalış- 

malariyle tanınır. Abuşka adh Çağatay sözlüğünün tercümesi 

1862'de Jozef Budenz tarafından yayımlanmıştır. Sayısız ma

kalesi yanında Vâmbery'nin 38 kitap veya müstakil broşürü 

vardır. Bu büyük bilgin 15 Eylül 1913’de vefat etmiştir.

7. Uygurlar ve Uygurca üzerine genel bilgi için bkz. Ahmet Ca-



feroğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, s. 149-192.

8. Eskiden Cengiz Han'ın ordusunu meydana getiren, çeşitli ka- 

vimlerden gelme topluluğa, genel olarak "Tatar" denilmiştir. 

Bunlar arasmda Türkler olduğu gibi, Ural-Altay dil âilesinden 

olmaları bakımından, gene Türklerle akraba olan, Moğollar ve 

Tunguzlar da vardı. Sonradan yanlış olarak. Kazan Türklerine 

"Tatar”, konuştuktan Türk diline de "Tatarca"'ya da "Kazan 

Tatarcası" denilmiştir.

9. Çağatayca, Doğu Türkçesi'nin XV. yüzyıldan sonraki geliş

mesinden doğmuş, XI. yüzyılda Hakaniye lehçesi adını almış, 

XVI. yüzyıldan sonra önemini kaybetmiş, en zengin devresini 

Ali Şir Nevaî (9 Şubat 1441/3 Ocak 1501) zamanında yaşa
mıştır.

10.Naimâ Tarihi, tarih yazarlarımızın en büyüklerinden olan 

Mustafa Naim (1652—1715)'in yazdığı eser olup, III. Murat 

ile IV. Mehmet dönemlerini, 1659—1691 yıllarım içerisine 

alan olayları anlatır. Altı cilt olan bu eserin birçok bölümleri 

Batı dillerine de çevrilmiştir.

11. Ahmet Vefık Paşa (1823—1891), Divan tercümanı Yahya 

Naci Efendi'nin torunu, Ruhuddin Efendinin oğludur. Küçük 

yaşında Mühendishane’ye devam etmiş, onbir yaşlarında iken 
babasının elçilik tercümanı olarak Paris’e gitmesi üzerine, be

raberinde giderek, lise tahsilini orada yapmıştır. 1837'de Ter

cüme Odası'na tayin edilerek memurluk hayatına başlamış ve 

1840'da elçilik kâtibi olarak Londra’ya, 1842'de kısa bir me
murlukla Sırbistan'a gönderilmiştir. Bundan sonra sık sık me

muriyet değiştirerek Pasaport Dairesi Müdürlüğünde, Memle- 

keteyn fevkalâde komiserliğinde, Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-i 
Adliyede, Deavi Nazırlığında, Paris Elçiliğinde, Evkaf Nazır- 

hğmda. Muhasebat Divanı reisliğinde bulundu. Reşit Paşa'nm 

yetiştirmesi olduğu için, onun ölümünden sonra Ali Paşa 

tarafından azlolundu ve onun ölümüne kadar açıkta kaldı. 

1871'den sonra Rüsumat Emini, Sadaret müsteşarı oldu. 

1872'de Maarif Nazırlığına tayin edildi. Devlet Şurası azası 

iken azlolunarak 1877'de, ilk açılan Meb'usan Meclisi'ne reis 

oldu. Ayni yıl vezirlikle Edirne valiliğine gönderildi; gene o 

yıl Ayan azası olarak İstanbul'a getirildi ve tekrar Maarif Na-



zırı tayin olundu. Türk-Rus harbinin en kanşık bir devresinde 

Dahiliye nezaretini de uhdesine alarak başvekil oldu (4 Şu

bat 1878). İkibuçuk ay bu vazifeleri gördükten sonra azledil

di, 4 Şubat'ta Bursa Valiliğine tayin olundu, 1882'de ikinci 

defa başvekil olarak üç gün bu vazifeyi gördükten sonra azle

dildi. 2 Nisan 1891'de İstanbul'da, Rumelihisarı'ndaki yalı

sında öldü.
12. Atasözü, darb-ı mesel. Az kelime ile anlatılmış, halka mal- 

olmuş hikmetli söze denir. Atasözleri anlatım sanatlarına bü

rünmüş eski sözlerdir. Bunlar kısalığı ve sadeliği içinde bir

takım gerçekleri anlatır, fakat kimin ve ne zaman söylediği 

belli olmayan Özlü sözlerdir.

13. Nasrettin Hoca (1208—1284), Türk halk mizahının en büyük 

filozofudur. Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğdu. Babası kö

yün imamı Abdullah'tır,.. Sivrihisar'la Akşehir'de imamlık, 

müderrislik yapan Hoca, Akşehir'i çok sevdiği için burada 

evlendi ve burada öldü. Hoca, yüzyıllar boyunca Türk halkı

nın zenginleştirdiği fıkralariyle, Türk esprisinin en kudretli 

üstadıdır. Şöhreti bütün dünyaya yayılmış, fıkralan bütün 

dünya dillerine çevrilmiştir,

14. Nasrettin Hoca'nın fıkraları kasdediliyor.

15. Kazan derbendi, bugün Romanya toprakları içerisindedir.

16. Ada Kale'yi XV. yüzyılın ilk yıllannda Tuna boylarında at 

koşturan Osmanh Türkleri iskân etmişlerdi, önceleri kalesiz 

olan bu şirin ada, AvusturyalIların sık sık hücum etmeleri üze

rine, bu hücumları önlemek maksadiyle yapılan surlardan do

layı Ada Kale adını almıştır. Uzun yıllar Türk idaresinde ka

lan Ada Kale, 1830 yıhnda Türk gamizonlannın Sırp kalele

rinden kesin olarak çekilmesi üzerine !̂ Osmanh toprakların

dan ayrılmış, buna rağmen, Ada sakinlerinin tamamen Türk 

oluşu sebebiyle fiilen OsmanlIlara bağlanmıştı. 1878'de 

Ayastafanos muahedesiyle tahliyesi kararlaştırıldığı halde, bu 

yapılamamış, Osmanh Devleti, buraya bir bucak müdürü ve 

bir de hâkim göndererek hâkimiyetini devam ettirmiş. Dev

let salnâmelerinde Ada Kale, Türk topraklan arasında göste

rilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 4 Haziran 1920 ta

rihli Trianon Muahedesi ile Ada Kale, Avusturya-Macaristan'-



dan Romanya'ya geçmiş sayıldı ise de, Türkiye bunu kabul 

etmemiş, ancak 1923 yılmda Lozan Muahedesi ile Ada Kale 

resmen Romanya'ya geçmiş, bu suretle 500 yıllık Türk idare

si son bulmuştur.

Ada Kale, Romanya'da, halkı tamamen Türk olan tek Türk 

kasabası idi. 150 hanelik olan kasabada 750 Türk yaşıyordu. 

Büyük Tuna Barajı'nm inşaasmdan sonra, Ada Kale, bu böl

gedeki birçok köy ve kasabalarla birlikte sular altında kalmış 

ve tarihe kanşmıştır. Daha fazla bilgi için bk. O.F.Köprülü— 

B.Kütükoğlu, Ada Kale, Küçük Türk-İslâm Ansiklopedisi, İst. 

1974, s. 32.

17. Türkü, en çok sekizli, onbirli ölçülerle söylenen saz şnridir.

■ Çoğu anonim halk edebiyatında yer alan bu türkülerde âşk,
güzellik, tabiat, gençlik ve acıkh konular işlenir. Ağızlarda 

dolaşa dolaşa şekil değişikliğine de uğrarlar. Koşma şeklinde 

söylenen beşli, altıh olmayan türküler de vardır.

18. Nemse, Osmanhlar tarafından Avusturya’ya verilen addır. 

"Nemçe" şeklinde de söylenir.

19. Budin, Budapeşte'ye, daha doğrusu şehrin Buda kesimine 

Türklerce verilen addır. O zamanlar şehrin ağırlık merkezi 

Buda olup, Tuna'nm karşı yakasında Peşte banliyö mahiye

tinde idi.

20. Sultanların yaptırdığı iki-dört minareli büyük camilere "Se

lâtin Câmi'i" denilir. Sultan Selim ve Süleymaniye gibi.

21. Bulgaristan'ın Romanya sınırını çizen Tuna kıyısında büyük 

ve önemli bir liman şehri olup, demiryolu ile diğer şehirlere 

bağlanır.

22. İdadi, rüştiye denen ortaokullardan sonra olan yüksek okul

lara hazırlayıcı okul.
23. Kûnoş, beyit sözüyle, şarkı, türkü, destan hattâ manzum te

kerlemeleri kasdediyor. Bu söz, o anlamda, eserde hep öyle 

geçiyor.

24. Cırlamak: Şarkı söylemek.

25. Burada kabadayı anlamıdır.

26. Osmanh tarihinde "Doksanüç Harbi" denilen 1877-78 bü

yük Türk-Rus savaşında Rumeli’de geçen en önemli çarpış

maların merkezini teşkil eden, Kuzey Bulgaristan'da bulunan



şehir. Burada, l.si 20 Temmuz, 2.si 30 Temmuz ve 3.sü 11 

Eylül 1877'de olmak üzere üç büyük savaş yapılmış, üçünde 

de, sayıca üstün Rus ordusu Türk ordusu karşısında yenilgiye 

uğramıştır.

27. Gazi Osman Paşa (1832-1900). Büyük Türk komutanıdır. 

Tokat'ta doğdu. Aile adı Yacıoğullandır. Babası hayatını ka

zanmak için İstanbul'a gelince Osman'ı da İstanbul'daki aske

rî rüştiyelerden birisine vermişti. Osman (Paşa), Beşiktaş as- 
kert rüştiyesini, Kuleli Askeıt İdadisini bitirip Mektebi Har- 

biye-i Şahane'ye (Harb Okulu'na) girdi. 1852'de, 20 yaşın

da teğmen rütbesiyle ve ikincilikle okulu bitirdi... Bundan 

sonra çeşitli yerlerde görev aldı ve 1875'de Niş'teki (Sırbis

tan) Türk kolordusu kumandanhğına aynı yıl sonunda Vi- 

din'deki kolordu komutanhğma getirildi. Osman Paşa, 1876’- 

daki büyük Sırp isyanını çok çabuk bastırdı, Rusya'nın bütün 
ümitlerini kırdı. Rus generalleri tarafından kumanda edilen 

Sırp ordusunu Zayçar'da bozguna uğratması üzerine rütbesi 

müşirliğe (mareşalliğe) yükseltildi. 44 yaşında bulunuyordu. 

Türk tarihinin en büyük savaşlarından 1877 Türk-Rus harbin

de Plevne savaşlarında Türk ordusunun başkomutanı idi. Bu 

savaşlarda gösterdiği kahramanlık ve askerlik bilgisi, yıllarca 

Batı askerî okullarında ve akademilerinde ders konusu oldu. 

Gazi Osman Paşa, 5 Nisan 1900 yılında 68 yaşındayken İs

tanbul'da öldü. Fatih Camii avlusundaki türbesinde gömülü

dür.

28. Burada kasdedilen Kazak, Rus Kazaklan da denilen hıristi- 

yan Kazaklardır.

29. Balkan, Türkçe bir ad olup, "dağ" anlammadır.

30. II. Abdülhamid (1842—1918). Osmanh padişahlarının 33. 

südür. Abdülaziz'in ikinci oğludur. Abdülaziz tahttan indiri

lerek yerine çıkanlan V. Murad, delilik alâmetleri gösterme

si üzerine 1876'da tahttan indirildi, yerine II. Abdülhamid 
padişah oldu.

31. Plevne Marşı'nın Mehmet Ali Bey tarafından bestelenen di
ğer bir şekli de şöyledir:

Tuna nehri akmam diyor 

Etrafımı yıkmam diyor



Şanı büyük Osman Paşa 

Plevne'den çıkmam diyor

Olur mu böyle olur mu 

Evlât babayı vurur mu 

Sjzi millet hâinleri 

Bu dünya size kalır mı

Kılıcımı vurdum taşa 

Taş yarıldı baştan başa 

Namı büyük Osman Paşa 

Askerinle binler yaşa

32, 1888 yılına rastlamaktadır.

33. Folklor (İng. Folklore). Halk Bilgisi: Halk yaşayış, duyuş ve 

gelenekleri, Bir toplulukta yaşayan inançları ve alışkanlıklan, 

söylenen türkü, masal, fıkra, atalar sözü, bilmece, tekerleme, 

efsane gibi varlıkları inceleyerek, o toplumun yaşayış ve du

yuşunu anlatmaya çabşan bilime denir.

34. Balad: Dans şarkısı. Dramatik bir olayı anlatan türkü-şiir. 

Türkü olarak söylenen halk baladlanndan başka, iptide^ eser

leri örnek tutan edebiyat baladları da vardır. Balad, Fransız 

edebiyatının seçkin nazım şekillerindendir. Üç bentten, bir 

de ağırlama mısraından ibarettir.

35, Varna, Kuzeydoğu Bulgaristan'da Karadeniz kıyısında mü

him bir liman şehridir. Eski adı "Odessus" olan Varna, sıray

la Romahlar'ın, Bizanslılar'm, Bulgar Hanlan'nın ve OsmanlI

lar'm eline geçti. 1878'de Bulgar Prensliği’nin malı oldu. Es

kiden Varna ve dolaylannda Türkler oldukça kalabalıktı. Bu
gün Türklerin sayısı çok azdır.

36 Saray, eskiden Anadolu ve Rumeli'de ','Hükömet Konağı", 

"Ağa Kapısı" mânasına kullandırdı.
37. Şıbka: Bulgaristan'dadır.

38. Arap edebiyatının en güzel eserlerindendir. Gerek eskiliği, 

gerek anonim oluşu hızla yayılmasına yolaçmış, hattâ çok 

sonralan, ona benzetilerek "Binbir Gündüz Masalları" diye 

başka bir serinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

"Binbir Gece Masallan" kökleriyle Sanskrit dilinden İran'ın



Pehlevî diline nakledilen ve "Hezâr-efsâne" (Bin Masal) deni

len hikâyelere bağlıdır.

39. Tatarlar'dan maksat Kuzey Türkleri'dir.

40. bkz. not 8.

41. cır; yır (türkü)

42. semitik; Sâmi kavimlere ait; bu kavimlerden birinin diline ait

43. 1874 yılında Güllü Agop im tiy^ ve tekelciliğine karşı Er

meni asıllı Dikran Çuhacıyan bestelenmiş oyunlar oynamak 

üzere Osmanlı Opera tiyatrosunu kurmuştu. An/'m hilesi. 

Köse Kâhya ve Leblebici Horhor müzikli oyunlardandı.

44. 17 ve 18. yüzyıllarda isyancılara verilen kuruc adından olma

lı.
45. Kamıştan yapılan ve üflenerek çalınan musiki âleti.

46. Loit, bir Avusturya "seyr-i sefâin” kumpanyası (şirketi) idi. 

Temiz yolcu vapurlan Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Yuna

nistan limanlanna uğrayarak Adriyatik'den Tiryeste’ye gi

derlerdi. Ayni yoldan, ayni limanlara uğrayarak geri döner

lerdi.
47. Zümrüdüanka, masallarda geçen ve gerçekte var olmayan bü

yük bir kuştur.

48. İstanbul'da, Üsküdar önlerinde, küçük bir adacık üzerinde 

bir kule olup, yapılışı hakkında bazı efsaneler vardır.

49. Eskiden, bir çift kürekle yönetilen bir çeşit hafif kayık.

50. Harbiye Nezareti: Millî Savunma Bakanhğı.

51. İstanbul'daki ünlü meydanlardan biri.

52. "Lûgat-ı Çağatay ve Türk-i Osmânî" adh sözlüğün yazan 

olup tam adı "Şeyh Süleyman Efendi-i Buhâıî"dir.

53. Tatar dilleri ile Rusya'da yaşayan Türklerin dilleri kasdedili- 

yor.

54. Manas olmalı. Manas destanı, Kırgız Türkleri arasında bugün 

de söylene gelmekte olan 18.000 mısraya varan büyük bir 

destandır. Alman Türkoloğu Radloff, 1885’de 12452 mısraı

nı yayınlamıştır. Türkiye'de, Abdülkadir İnan tarafından kı

saltılarak Türkçeye çevrilen bu destan, "Başbakanhk Kültür 

Müşteşarlığı Kültür Yayınlan” serisinden, 1972 yıhnda İstan

bul'da "Manas Destanı" adı ile yayınlanmıştır.

55. cırlamak: okumak, söylemek.

56. Bu adın "Konstantaniyye—Kostantaniye" şekillerinde yazı



lıp, okunuşu yanlıştır.'Osmanlı para ve yazıtlannda hep "kos- 

tantiniyye" şeklinde geçer.

57. Bu dörtlükler lügat kitabının onuncu sayfasındaki bölümden 

olup, arada bazı beyitler atlanmıştır. Şiirin tamamı 93 beyit

tir.

58. İ.Kunoş, Seyh Süleyman Efendi's. Cagataj-Osmanisches 
Wörterbuch, 1902.

59,.Şimdiki Galatasaray Lisesi.

60. Hilif Eğitim Bakanı.

61. Muallim Nâci’nin asıl adı Ömer'dir. 1850 yılı ortalannda İs

tanbul’da doğdu. îlk çocukluk zamanlannı Sünbüle adiyle ya

yımladığı bir eserin ikinci kısmı olan Ömer'in çocukluğu kıs

mında anlatır. Mahalle mektebinde okuduktan sonra, ailece 

görülen lüzum üzerine Varna'ya gitti. Orada medrese tahsili 

yaptı, sarıkh bir hoca olarak yetişti. Güzel yazı yazmağa da 

merak edip, Hattat Hoca lâkabını aldı. Varna rüştiyesine 

ikinci öğretmen oldu. Bir müddet sonra da orada mutasarrıf 

bulunan Sait Paşa'nın hususi kâtibi olarak Rumeli ve Ana

dolu'da birçok yerleri dolaştı. Dolaştığı yerlerdeki intibala- 

rmı bazı manzumelerinde kaydeder. Paşanın İstanbul’a gel

diği sıralarda veya bazen ondan ayrılarak geldiği zamanlar 

İstanbul'un artık azalmıya yüz tutmuş olan harabat âlemle

rine devam ediyordu. Sait Paşa bir aralık Hariciye Nazırı 

(Dışişleri Bakanı) olunca. Muallim Naci'yi Hariceye Nezareti 

Mektubi kalemine aldı. Paşa, Berlin elçiliğine tayin edilince. 

Muallim Naci'yi de birlikte götürmek istedi; Naci gitmedi, 

hattâ hâriciyedeki memurluğundan ayrılarak Ahmet Mit

hat'ın Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebî kısmını idareye 

başladı. Bundan sonraki hayatı gazetecilik ve yazarlıkla geçti. 

Bir aralık Tarih-nüvis-i Al-i Osman adiyle Osmanh tarihini 

manzum olarak yazmıya memur edildi. 1893 nisanında, 43 

yaşlannda öldü. Eserleri: Hamiyyet-yahut-Musa Ebiilgazan 

(1882, ikinci baskı 1908), Terkib-i Bend, Yazmış Bulundum 

(1883), Ateşpare (1884 ve 1886), Şerare (1885), Füruzan 
(1886), Sünbüle (1889), ölümünden sonra Şeyh Vasfi tarafın
dan: Yadigâr-ı Naci (1896).

62. Abdürrahman Şeref (1853-1925). İstanbul'da doğdu. Top

hane muhasebe mümeyyizlerinden Haşan Efendi'nin oğlu



dur. Mekteb-i Sultani'de okudu. Uzun zaman hocalık ve Mül

kiye Mektebi ile Mekteb-i Sultani müdürlüklerini yaptı. 1908 

inkılâbından sonra Âyan Meclisi'ne aza oldu. 1908 ve 1911'- 

de iki defa Maarif Nazın oldu. 1909 yılında kurulan Tarih 

Encümeni başkanı olarak, ölünceye kadar bu başkanhğı yap

tı ve Lütfı Efendi'den beri^açık kalmış olan vak’anüvistlik gö

revine tayin edildi. 1923'de Büyük Millet Meclisi'ne İstanbul 

mebusu olarak seçilmiş ve 18 Şubat 1925'de ölmüştür. Eser

leri: Fezleke-i Tarih-i Deulet-i Aliyye-i Osmaniyeye (1884), 

Fezleke-i Tarih-ı Düvel-i îslâmiyye (1893), Tarih-i Deulet-i 

Osmaniyye (1896), Zübdetiİ’l-kısas (1895), Tarih-i Asr-ı Hazır 

(1897), Tarih Miisahabeleri (1922).

63. Hacı Zihni Efendi, biyografik eserleriyle tanınır.
64. O devirlerde Naci'nin "Istılahat-ı Edebiyye"si, A.Şeref Be

yin "Tarih-i Devlet-i Osmaniyye"si, Hacı Zihni'nin "El-Mü- 

şezzeb"i, (Acem) Feyzi Efendi'nin de "Zebân-ı Fari^'si ün

lü birer okul kitabı idi.
65. Namık Kemal, 1840 Aralığının 21'inde Tekirdağ'ında doğ

du. Kendisi iki yaşında iken annesi öldüğü için, annesinin ba

bası Abdüllâtif Paşa tarafından büyütüldü. Kemal aedesinin 

memur olarak gittiği yerleri gezdi. Oniki yaşlarında iken, üç 

ay kadar da Valide Mektebinde okudu. Onsekiz yaşlarında, 

o sıralarda Sofya'da bulunan dedesinden aynlarak İstanbul'a 

döndü.

İstanbul'a ufak bir divan sahibi olarak gelmiş ve zamanın şiir

le uğraşan gençlerini tanımıştı. Leskofçalı Galip Beyin baş- 

kanhğı altında toplanmış olan zamanın gençleri arasında ken
disine iyi bir yer temin etti. 1863'de Babıâli'de Tercüme 

Odası'na memur oldu. Şinasi ile tanışarak, onun çıkarmağa 

başladığı Tasvir-i Efkâr'da tercümeler yaparak yazarhğı baş

ladı. Sonralan Ali Paşa ile olan sürtüşmesinden dolayı Erzu

rum yali muavinliğine tayin edildi. Mısırh Mustafa Fazıl Pa- 

şa'nın N.Kemal ve arkadaşlarını Avrupa'ya çağırması üzeri

ne, 17 Mayıs 1867'de Avrupa'ya hareket etti. Ziya Bey'le bir

likte ilkin Paris'e , oradan da Londra'ya gittiler. Londra'da 

Hürriyet isminde bir gazete çıkarmaya başladılar (29 Haziran 

1868) . Kemal, birbuçuk yıl kadar Ziya Beyle bu gazetejâ çı

kardıktan sonra ayrıldı. Kendilerine yardım eden Mustafa Fa-



zil Paşa İstanbul'a dönmüştü. Yardımsız kalan Kemal, o sıra

larda Fransız—Alman savaşının çıkması üzerine Fransa'da ka

lamadı, İstanbul'a döndü. Bir müddet sonra birkaç arkadaşiy- 

le îbret gazetesini çıkarmaya başladılar-(Haziran 1872). Ga

zete 19 nüsha çıktıktan sonra tatil edildi ve Kemal mutasamf 

olarak Gelibolu'ya gönderildi. Gelibolu'dan bu gazeteye B.M. 
(Başmuharrir), Ebüzziya Tevfık'in çıkardığı Hadika gazetesi

ne de N.K. rumuzlariyle yazmakta devam etti. Nihayet bu gö

revden azlolundu ve İstanbul'a geldi. Birkaç arkadaş birleşe- 

rek tiyatro eserleri oynatmak için bir kurul oluşturdular. 

Bunlann ilk eseri olmak üzere Vatan-yahutSilistre sahneye 

konuldu. Bu oyunun oynanması hükümeti telâşa düşürdü ve 

31 Mart 1873 tarihli bir fermanla Kıbns adasındaki Magosa 

kalesine kalebent edilmesi emredildi.

Kemal, 38 ay burada kaldı ve Zavallı Çocuk, Karabelâ tiyat- 

rolariyle Tahrib-i Harabat, Takip, Merzifon Muahezesi gibi 

tenkidlerini burada kalebent iken yazdı.

1876 Mayıs'ında Abdülaziz tahttan indirilince serbest bırakıl

dı. 1879'da Midilli'ye mutasamf oldu. Sonraları, 1884'de Ro

dos ve 1887'de de Sakız mutasarrıflıklarında bulundu. Sakız'

da mutasamf iken, 1888 yılında, 48 yaşında öldü.

66. Ahmet Vefık Paşa, (1823-1891), bkz. not 11.

67. 1867'de yazılmıştır. Bu sözlük iki bölümden ibaret olup, bi

rinci bölümde Türkçe kelimeler, ikinci bölümde de Arapça ve 

Farsça sözler açıklanmıştır. Dilimizin önemli kaynaklanndan 

sayılan bu sözlükte Doğu Türkçesinden de alınmış sözler var

dır. Bu sözlüğün ilki 1883, sonraki 1890'da olmak üzere iki 

baskısı vardır.

68. Dilenci vapuru o devir İstanbul halkınca, Köprü'den kalkıp 

(meselâ: Beykoz'a ya da Sanyer'e kadar) hemen her iskeleye 

uğrayan Şirket-i Hayriye vapurlanna denirdi. Çok yaygın bir 

deyim olup, halen söylenmektedir.

69. yâni, onlann arasında bulunmak.

70. halk dilindeki sözler.

71. Arapça: buyur! demektir.

72. tavla: at ahin.
73 tonu: bir at donu.

74. ferace: eskiden, kadınlann sokakta giydikleri mantoya ben



zer, arka kısmı bol, çoğu kez eteklere kadar uzayan elbise.

75. balad için bkz. not. 34.

76. fâcialı: dramatik.

77. halk edebiyatı.

78. Eserin adı Müntehabât-ı durub-ı emsal olup 1852'de yayım

lanmıştır. Türkçe atasözleri’nin alfabetik olarak sıralandığı, 

halk dejnmlerine de yer veren bir eserdir.

79. Moüere külliyatı tercümelerinden 16 tanesi bugün elimizdedir. 

Diğerlerinden bazılarmı daha tercüme ettiği muhtemel ise de 
şimdiye kadar rastlanmamıştır. Bu külliyattan bir kısmı doğ

rudan doğruya tercümedir: Savruk, tnfial-i Aşk, Dudukuşlan, 
Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüf, Don Civani, 

Adamcıl, Okumuşlar, . Diğer kısmı ise Türk hayat ve âdet
lerine tatbik edilmek suretiyle tercüme olunmuşlardır: 

Zor Nikâhı, Tahib-i Aşk, Zorakf Tabib, Dekbazlık, Merakt 

Geri kalan iki piyesten Yorgaki Dandini bir Rum, Azarya 

ise Yahudi aile hayatına uygulanmıştır.

80. Namık Kemal, bkz. not 65.

81. İlk baskısı 1875'de yapılmıştır.

82.1873,1874 ve Mustafa Nihat özön tarafından 1940'da basıl

mıştır.

83. İlk baskısı 1873'de yapılmıştır. 7. baskı 1889.

84. Namık Kemal'in ikinci ve son romanı olup Midilli'de yazıl

mıştır, İlk baskısı: 1880.

85. Romanın tam adı, "İntibah —yahut— Sergüzeşt-i Ali Bey"- 

dir. İzinli izinsiz pek çok baskısı vardır. İlk defa imzasız ola

rak 1876'da basılmıştır.

86. Bu roman yazılmaya başlandığında adı "Son Pişmanlık" idi. 

Eser bitip de Maarif Nezareti'ne, basılma izni alınmak için, 

muayaneye verilince adı değiştirildi. Eserin bazı kısımlan ve 

bilhassa roman hakkında görüşlerin bulunduğu mukaddime

si (önsözü) çıkartılmak şartiyle basılmasına izin verildi.

87. Ahmet Mithat: 1844'de doğdu. İlk okumasını bitirince kar

deşi ile Tuna eyaletine gitti. Orada, yeni vali gelmiş olan Mit

hat Paşa’nın dikkatini çekti. Bu vilâyetin Mektubf kalemine 

memur ve ilk vilâyet gazetesi Tuna'ya da yazar oldu. 1868’- 

de Mithat Paşa Bağdat'a vali olarak giderken, Ahmet Mithat'ı 

da yanından ayırmadı. Bağdat'ta gene vilâyet için resmî



Zevra gazetesi çıkanimaya başlanınca onun yazan oldu. Ora

da Hintli bir bilginden îslâm bilgilerine ait noksanlarını ta

mamladığı gibi, bu hususta derinleşmeye de çalıştı. İstan

bul'a döndü, bir matbaa kurdu, kendi yazdığı ilk kitaplan 

orada bastı. Kitaplarla beraber bazı risaleler de çıkardı; 
(Dağarcık, 1871), Kırk Ambar, 1873). Bunlarla beraber gaze

tecilik de yapıyordu. 1872 şubatında İbret, gene o yılın 

’.j »slosunda ancak bir nüsha olarak Devir ve bundan sonra da 

13 sayı çıkarabildiği Bedir gazetelerini neşretti. Bir aralık 

resmi Ceride-i Askeriyye'ye başyazar oldu. Basiret gazetesi

nin siyast makalelerini yazdı. 1873 nisanında Rodos'a sürgüne 

gönderildi. Padişah değişmesi üzerine İstanbul'a geri gelince, 
Takvim-i Vekâyi yazarhğına ve hükümetin resmfl' matbaası 

olan Amire müdürlüğüne getirildi. Bundan sonraki hayatı 

Tercüman-ı Hakikat yazarhğıyla geçer. Uzun zaman memur

luk da yaptı. 1913 yıhnda Darüşşafaka'da bulunurken öldü. 

Pek çok telif roman ve hikâyeleri ile 19 tercüme eseri vardır.

88. câriye: Eski zamanlarda yabancı ülkelerden kaçırılıp esir ola

rak alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı 

bulunan kız ya da kadın.

89. îzin verirseniz?, müsaade ederseniz, anlamına.

90. hotoz: Eskiden kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkla- 

n çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başbk.
91.potin (ash: fotin): konçları ayak bileğini az geçen, bağh, 

düğmeli ya da yandan lâstikli ayakkabı.

91a. hece vezni.
92. Türk zevkinin yaratıp güzelleştirdiği en tanınmış nazım şe

killeri ndendir. Tuyuğ gibi Türk edebiyatının öz malıdır. Şar

kılar bestelenmek, bestelenip söylenmek için yazılır. Bunun 

için fazla uzun olmaz. Murabba'a benzer. Şarkı, 2-5 bent 

uzunluğundadır. Kafiye düzeni şöyledir: a-nakarat; b-nakarat; 

c c c-nakarat... Şarkı aruzun muayyen bir vezniyle değil, de

ğişik vezinlerle söylenilmiştir.

93. Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım şekillerinden 

birisidir. Çoğu uzun kalıplarla 30 ve daha fazla beyit olarak 

yazılır. Kafıyelenişi: aabacada... şeklindedir.

94. Manzum yazıların bir satırına denir. Türk şiirinde mısra ile 

beyit, dörtlük kadar önemlidir. Belli bir biçimi olan, en kü



çük birliği meydana getiren söz dizisi mısradır,

95. îki beyitten ibaret şiir, dörtlük, özel ölçülü, birinci, ikinci ve 

dördüncü mısralan birbiriyle kafiyeli dörtlük. Rübailerin en 
önemli özelliği, az sözle çok şeyler söylemektir. Rübai felse

fe, tasavvuf temlerine, nükteli buluşlara geniş bir yer verir.

96.Üslûp-u Ali: Yüksek üslup.

97. Üslûp-u müzeyyen: Süslü üslup.

98. bkz. not 17.
99. mâni: Türk halk şiirinin en yaygm türüdür. İslâmlıktan önce

ki Türk sözlü edebiyatımızdaki koşuklara benzer. Kafiye 

düzeni genellikle (aaba) tarzındadır. Çoğunlukla aşk ve özle

yiş temaları işler.
100. Ninni, küçük çocukları uyutmak için söylenen türküdür. 

Bunlar anonim edebiyat ürünlerinden sayılmakla beraber; 

isimleri bilinen şairlerce de yazılan ninnilerimiz pek çoktur.
101.Üslûp-ü sâde: Sâde üslûp.

102. Ritim (Fr. Rythme): Olaylann düzenli aralıklarla tekrarlan

ması Hecelerdeki v u ı^ , uzunluk, yükseklik gibi ses özellikle

rinin, durakların düzenli bir şekilde tekrarlanmasından doğan 

ses olayı. Nesre ve nazma uygulanmış ritimleri inceleyen bili

me ritmik denir.
103. Kâtâne : Kâğıthane. İstanbul'un eski mesire yerlerinden.

104. Rezene: Maydonozgillerden, dereotuna benzer^ sebze gibi 

kullanılan baharlı bir bitki (Foeniculum vulgare).

105. Bu halk türküsü "Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur/ 
Kâtibimin setresi uzun eteği çamur" beyitiyle başlayan 

"Kâtibim" türküsünün vezin (ölçü) ve beste) ezgi) itibariyle 

aynıdır.

106. Kafiye—Aycfe. Halk edebiyatında bentlerin son mısralannı 

birbirine bağlayan kafiyelere ayak denir.

107. Bir manzume mısraında aynı harf veya aynı hecenin tekrar- 

lanışı, birbirine benzeyen seslerin, hecelerin bir mısrada, bir 

cümlede kulağa hoş gelecek bir âhenkle tekrarlanmasına ali
terasyon (alliteration) denir.

108. Eskiden Cuma resmt tatil günüydü. O gün, her yer tatil ol
duğu gibi, halk mesire yerlerinde saz ve söz ile eğlenirdi.



109. Göksu Deresi, Boğaz'ın Anadolu yakasında Anadoluhisan 

ile Küçüksu arasında bir dere olup, eskiden Kâğıthâne gibi 

meşhur bir eğlence ve mesire yeriydi.
110. Bir tür gezi kayığı olup, iki kişi tarafından dört kürekle çe

kilirdi.

111. Gönül hırsızı. Gönül kapan.

112. Cennet deresi deyimiyle Göksu anlatılmak isteniyor.

113. Sakızh rakı.

114. AvrupalI.

115. Kanto (İtalyanca: Canto): Oynayarak söylenen tiyatro şar

kısı.
116. Tertemiz.

117. Çengi; Çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın.

118. Hokkabaz: El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı ojoınlar ya

pan kimse.

119. Maskaralık: Eğlendirici davranış, soytanhk.

120. Frenklerin (Avrupahlann) töre, ahşkanlık ve hayatına uy

gun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıhğı.

121. Fener Gazinosu: O devirlerde Haliç'teki Fener'in Rum kah

ve ve gazinoları pek meşhurdu. Gazino ve meyhanelerdeki 

"laterna" sesleri çevreyi inletirdi,

122. İncesaz: Fasıl yapan saz takımı. Bu takım keman, ney, tam

bur, kemençe, ut, kanun, daire gibi çalgılarla okuyuculardan 

oluşur.
123. Hanende: Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, 

okuyucu.
124. O devrin meşhur eğlence merkezlerinden.

125. Tiyatroların ve ortaoyunlannın bulunduğu yere verilen 

addı.

126. Çalıp: Tanrı, Allah.
127. Ramazan bekçisi: Ramazanlarda davul çalıp, mâni söyleye

rek, oruç tutacak olanları sahura kaldıran davulcu.

128. Cümbüş: Eğlence.

129. Mahya: Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına 

ip uzatıp kan^dil dizerek yapılan yazı ya da resim.

130. Kunoş kandil levhaları deyimiyle "mahya"yı anlatmak 

istiyor.

131. Yazar, "imambayıldı" yemeğinin ününü anlatmak istiyor.



132. Aksaray, îstanbul'un, Topkapı'ya giden caddesi üzerinde 
kurulmuş büyük ve ünlü bir semtidir.

133. Künoş, kitabmda hep "avam edebiyatı", "avam oyunla

rı" sözlerini kullanıyor. Biz "halk" şeklinde yazdık.

134. Kukla: Sanatçının, parmak uçlarına takıp, arkasına saklan

dığı perdenin üst kenan üzerinden oynattığı türlü kılıktaki be

beklere verilen ad. Kukla oynatılan oyun.

135. Haber rivayet edenler.
136. îbrahim Şinasi, 1826'da doğmuştur. Bir topçu subayının 

oğludur. Babası Şumnu savaşında şehit düştüğü için küçük 

yaşta öksüz kalmıştır. Mahalle mektebinde okudu, orayı biti

rir bitirmez Tophane kalemine gitmeye başladı. îbrahim 

Efendi adındaki bir kişiden doğu dil ve bilimlerini okudu. 

Bundan fazla olarak o sıralarda Tophane'de bulunan yabancı 

subaylardan Fransızca öğrenmek merakına düştü. 1849'da 

okumak için Paris'e gönderildi. îstanbul'dakilerin istekleri 

üzerine mâliyeye ait bilgilerle uğraşırken, bir taraftan da ede

biyat meseleleriyle meşgul oldu. Orada iken bir müsteşrik 

olan Sacy ile ahbap olduğu gibi onun vasıtasiyle Lamartine'i 

tanıdı. İstanbul'a dönünce, kendi isteğiyle, maarif meclisine 

aza oldu (ağustos 1855), fakat bir müddet sonra azlolundu. 

Çünkü kendisini koruyan Reşit Paşa sadaretten çekilmişti. 

Reşit Paşa 1857'de altıncı ve son defa sadrazam olunca Şi- 

nasi'nin memuriyeti yenilendi. Reşit Paşa'nm 1858'de öl

mesinden sonra kendisini beğenenlerden Yusuf Kâmil Pa

şa korumağa başladı, onun için Ali ve Fuat Paşalar da ken

disine artık dokunmadıkları gibi, Fuat Paşa'nm dostluğu

nu bile kazandı. 1860 yıhnda Agâh Efendi adlı bir arkadaşıy

la Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkarmağa başladı. Bu, Türk- 

1er tarafından çıkarılan ilk özel gazete idi. Fakat Şinasi altı 

ay sonra bu gazeteden ayrıldı. 1862 yılında yalnızca 
Tercüman-ı Efkâr gazetesini çıkarmağa başladı. Fakat 1865'- 

de Paris'e gitti, beş sene orada kaldı. 1869 sonbaharında İs

tanbul'a döndü, matbaasiyle uğraşırken 13 Eylül 1871'de öl

dü, Eserleri: Müntehabat-ı Eş'ar "Divan' (ilk basımı: 1862; 

ikinci basımı: 1870; üçüncü basımı: 1872 ve 1886; dördüncü 

basımı: 1893), Durub-î Emsal-i Osmaniyye (1864, 1870 ve 

1885'de olmak üzere 3 baskısı yapılmıştır.



137. Türkçe ve yerli isimlerle yazılan ve basılan ilk tiyatro eseri 

Şinasi'nin bu eseridir. Şâir Evlenmesi ilk defa 1860 yılında 

basılmıştır.

138. Abdülhak Hâmid, 5 Şubat 1852'de İstanbul'da doğdu. Bü

yük babası İkinci Mahmut'un Hekimbaşısı Abdülhak Molla, 

babası tarihçi Hayrullah Efendi'dir. Küçük yaşında Bebek'te

ki Fransız mektebine gitmeğe başladı, bir-iki sene Robert Ko

leje devam etti. Oniki yaşlarında iken ağabeyi Nasuhi Beyle 

Paris'e gitti. Bir yıl kadar bir kolejde okuyarak İstanbul'a 

döndü ve gene Robert Koleje devam etti. Oniki yaşında iken 

Tercüma Odasına memur oldu. Babası Hayrullah Efendi, İran 
sefiri olarak Tahran'a giderken Hâmid de yanında idi. Orada 

dört yıl kadar kaldı, babasının ölmesi üzerine İstanbul'a dön

dü. Mâliyede, Şûrayı Devlette, sadaret kalemlerinde memur

luk etti. 1876'dan 1878'e kadar Paris sefaretinde kâtiblikte 

bulundu. Paris'te "Nesteren" tiyatrosunu bastırdı. İstan

bul'a geldiğinde memuriyetinin kaldırılması üzerine açıkta 
kaldı. 1881'de Poti'ye şehbender oldu. Bir zaman Rize'de bulu

nan kardeşinin yanında kaldı. Bir müddet sonra Golos şehben

deri oldu. 1884 sonlarında Hindistan'a tayin edildi. Orada karısı

nın rahatsızlığı fazlalaşınca, İstanbul'a dönerken, hasta, 21 Nisan 

1885'de, Beyrut'ta öldü. İstanbul'a gelerek "Makber"\ bastırdı. 

1886'da Londra seferetine memur edildi, Londra'da, ve da
ha sonra Finten eserlerini yazdı. Bir arahk Lâhey sefaretine 

memur edildi ise de çok az bulundu, tekrar Londra'ya dön

dü. 1908 inkilâbına kadar bu görevde kaldı. Bu tarihten sonra 

Brüksel sefiri oldu, oradan azlolundu. îstanbulda Ayan Mec

lisine âza oldu. 1928'de Büyük Millet Meclisine İstanbul me
busu seçildi. 12 Nisan 1937'de kısa bir hastahktan sonra İs

tanbul'da Maçka'daki evinde öldü. Zincirlikuyu’daki Asıî 

Mezarhğa gömüldü.
Eserleri: Sahra (1878), Belde (1886), Garam (1923), Kahpe— 

Bir Sefilenin Hasbıhali Bunlar^Odur (1886), Makber (1885), 

îkisi birden (1922), Hacle (1887), Balâdan Bir Ses (1911), 

Validem (1913), İthamı Vatan ((1916), Ruhlar (1919), 

Arzîler (1920), Yabancı Dostlar (1924).

139. Kunoş, bu tarihte (1924), ikinci defa İstanbul'a gelmiş, 

Ankara'da Türk Ocağı'nda, bu kitabın içindekileri kapsayan 

konferansını vermiştir.



140. Yıldız Köşkü ya da Sarayı'nda padişahlar otururlardı.

141. Teknik üniversite.

142. O zaman, bugünkü büyük gar yapılmamıştı. Gar, şimdiki 

köprünün Kadıköy tarafındaki ayağı yerinde iki katlı bir bina 

idi. Tren de tam (katar) olarak İzmit’e kadar işliyordu (1886) 

Bilecik, Eskişehir, Konya hattı çok sonralan işletmeye açıl

mıştı.
143. Şaire Nigâr Hanım'ın babası.

144. buyrultu: resmî mektup, tezkire.

145. direzina: domuz arabası.

146. Porsuk olacak.
147. lavta: uta benzer, fakat gövdesi uttan küçük bir çalgı.

148. kavuklu: Ortaoyununda başhca kişilerden biri.

149. pişekâr: Ortaoyununda kavuklu ile konuşarak oyunu açan 

oyuncu.
150. zenne: Ortaoyununda kadın rolüne çıkan erkek oyuncu.

151. çedik: Eskiden mest üzerine giyilen sarı pabuç.

152. yemeni: Bir çeşit hafif ve kaba ayakkabı.

153. mutrib: Çalgıcı, saz çalan. Hanende, şarkı ilâht okuyan.

154. rakkas: Oynayan, köçek, dans eden.

155. bkz. not 149: pişekâr.

156. daire: Zilli tef; dairezen: Tef çalan.

157. mukallid: taklitçi.

158. hazine-i hassa: Padişahın özel serveti.

159. Muhaverat-i Hikemiyye (1859) adU tercümelerini içine alan 

bir cilt eseri ve 1863 yıllannda "Mecmua-i Fünun"da sıra ha

linde yayınladığı Tarih-i Hukema-yi Yunan başhkh felsefe ya- 

zılariyle tanınır.

160. Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914). Tanzimat edebiya
tının meşhur yazan. İstanbul'da Vaniköy’de doğdu. Takvim- 

hâne Nazırı Recai Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini, zama

nın bilim ve sanat adamlanndan olan babasından aldı, Beya- 

zıd Rüştiyesinde, Harbiye İdadisinde okudu. 1862 yılında 

Hariciye Nezareti Mektubi Kalemine girdi, burada Fransızca- 

sını iyice ilerletti. Namık Kemal'le tanıştı. Eski şiirden vazge

çip Batı edebiyatına yöneldi. "Tasvir-i Efkâr" gazetesinde 

yazmaya başladı. Namık Kemal Avrupa'ya kaçarken gaze

tenin idaresini ona bıraktı (1867). Şura-yı Devlet (Danış



tay) üyesi oldu (1877); Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler)'de, 

Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)’nde edebiyat öğretmen

liği yaptı (1880-1887). 1908'de Maarif Nazırlığı'nda bulun

du. Ayan Meclisi (Senato)'ne seçildikten bir müddet sonra öl

dü (31 Ocak 1908). Vasiyeti üzerine, Küçüksu'da oğlu Ni- 

jad'm yanma gömüldü. En tanmmış eserleri: Afife Anjelik (pi

yes, 1870), Yâdigâr-ı Şebap (Gençlik hâtırası şnrier, 1872), 

Atala (çeviri roman, 1872), Vuslat -yahut- Süreksiz Sevinç 

(piyes, 1875), Talim-i Edebiyat (edebiyat bilgileri, 1879), 

Zemzeme (şiirler, 3 cilt, 1882-1885), Taktir-i "Elhan"  (ten- 

kid, 1886), Muhsin Bey (hikâye, 1890), Pejmürde (şiirler, 

1893), Şemsa (hikâye, 1893), Araba Sevdası (roman, 1896), 

Nijad Ekrem (mensun, manzum, şiirler, anılar, 1911),

Çok Bilen Çok Yanılır (piyes, 1914).

161. Ebüzziya Tevfık (1848-1913). Yazar, gazeteci ve matbaacı. 

İstanbul'da doğdu. Şinasi, Namık Kemam, Ziya Paşa ve çev- 

resindekilerle arkadaşlık etti. îbret, Hadika, Siraç gazetele

rini çıkardı. "Kütüphane-i Ebüzziya" adiyle kitaplar yayınla

dı. Eserleri: Ecel-i Kaza (oyun, 1872), Nümune-i Edebiyat-ı 

Osmaniye (nesir antolojisi, 1876).

162. Fuad Köprülü, Meddahlar, Türklerde halk hikâyeciliği ta

rihine âit bâzı maddeler, Türkiyat Mecmuası, İstanbul 1925,

I., S. 1-45.
163. Asıl adı Enis Avni’dir. 1886'da Selânik'de doğdu. Harbiye'- 

nin ikinci sınıfından ayrıldı. Paris'te hukuk ve güzel sanatlar 
öğrenimi yaptı. Bazı eserleri: Türk kalbi (1913), Kurbağacık 

(1919), Bu Toprağın Kızları (1927), Bir Şoförün Gizli Defte

ri (1928), Dikmen Yıldızı (1928), îki Süngü Arasında (1929).

164. Gagauzlar hakkında geniş bilgi için bkz. Kemal H.Karpat, 

Gagauzların Tarihi Menşei Üzerine ve Folklarından Parçalar, 

"I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri", Kültür Ba

kanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi yayını, Ankara 1976, 

s. 163-177.
165. soymuk: çam ağaçlarının kabuklarının altında bulunan in

ce bir kısım. Vereme iyidir diye, baharda, köşklü bunu açar, 

yer; emer.

166. Künoş'un bu görüşünü kabul etmek imkânsızdır. Bilindiği 

gibi Anadolu'ya 24 Oğuz boyundan en az 23'ü gelip yerleş



miştir. Anadolu hızlarının oluşmasındaki en başlıca âmillerden 

birisi, bu Oğuz boylannm muhtelif zamanlarda, değişik yörelere 

yerleşmeleridir. Bu konuda bir araştırma için bkz. ProlDr.Zey- 
nep Korkmaz, Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabaka

laşması, "Türkoloji Dergisi" II, 1. DTCF Türk Dili ve Edebi

yatı Enstitüsü yayım, Ankara 1965, s. 227-269,

167. Yörük Ali'nin zeybeklerindendi.
168. Kunoş’un bu dileği bugün yerine gelmiştir. 1940 yılında 

Ahmet Caferoğlu'nun yayınladığı ilk ağız çalışması Anadolu 

Dialektolojisi üzerine Malzeme I  adlı eserden beri fonetik al

fabe kullanılmaktadır.
169. Velet Çelebi îzbudak'ın hayatı hakkında geniş bilgi için 

bkz. Türk Dili Dergisi II, 21 (Haziran, 1953) ve II, 22 (Tem

muz, 1953).

170. bkz. not 8.
171. Türk tarihlerinde Eğri olarak geçer.

172. îdil boylannda yerleşen Türk halklan tarafından bu yerler

de IX. yüzyılda "Bulgar Hanhğı" kurulmuştu. Bu devlet 

XII. yüzyılda Altın Ordu Devleti içine girdi. XV. yüzyılda Al
tın Ordu'dan ayrılarak "Kazan hanhğı" adında yeniden hür 

bir devlet olarak yaşamaya başladı. Kazan hanlığı 1552'de 

Ruslar tarafından zaptedildi. Şimdiki Kazan şehri o büyük 

devletin adından kalmadır.
173. Kırımhlar, Kırım yanmadasmda oturan Türklere verilen ad

dır. îkinci Dünya Savaşı'nm sonunda. Alman orduları Kmm'- 

dan çekildikten sonra, bütün Kınm Türkleri topluca tehcir ve 

katliâma uğramış, sağ kalanlar Rusya'nın çeşitli yerlerine sü

rülmüşlerdir. Bugün anayurtlarına dönebilmek için mücâdele 
eden Kırımhlarm Rusya'daki kesin sayısı bilinmemektedir.

174. Mişerler, etnik bakımdan Orta İdil ve Ural bölgesinde otu

ran Tatar grubuna aittirler. Dilciler, konuşmalarına göre Mi- 

şerleri batı Tatar diyalekti grubuna dahil etmişlerdir. Bunla

rın ekseriyeti îdil nehrinin sağ kıyılan boyunca yayılmış olup 

bugünkü Mordva, Çuvaş ve Tataristan Cumhuriyetinden baş

ka Gorki, Rezan, Penza, Ulyanovskaya bölgelerinde otur

maktadırlar. Aynca bir kısmı Başkurtistan, Orenburg ve Kuy- 

bışev bölgelerinde de yaşamaktadır. Bir kısmı da Sovyet Rus

ya'nın muhtelif şehirlerinde oturmaktadır. (Daha fazla bilgi 

için bk.z. Mişerler, Kazan dergisi, (Kazan Türkleri Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği yayını), Yıl: III, Aralık 1973, sayı: 10,



s. 22-24.)

175. Başkırtlar, Başkırdistan SSR topraklan içersinde yaşayan 

Türklerdir. Başkırdistan'ın büyüklüğü 150.000 kilometreka

re olup 1959’daki nüfusu 3.335.000 kişi idi. Başkırt (Baş

kurt) sözünün menşei hakkmda çeşitli efsaneler vardır. Bun

lardan bir tanesi şöyledir; "Çok eskiden güneydoğudaki Baş- 

kurtlar Sır-Derya ile Ural dağlan arasmdaki topraklarda ya

şamışlardır. Efsaneye göre, bir göç esnasında bozkırlarda 

yollannı kaybeden Başkurtlann karşılanna çıkan bir hayvan 

onlara yol göstererek çölden çıkmalannı sağlıyor. Kurdun 

yardımı ile kendilerine yeni vatan olarak Ural Dağlannı bu

luyorlar. Başkurtların ataları da bu hayvana "Kurt" diyor- 

larmış. Kılavuzluk yapan kurdun peşinden geldiklerinden do

layı Başkurt adını almışlardır. (Buradaki baş kelimesi öncü 

anlamına gelmektedir.)

Bazı araştırıcılar ise bu kurt efsanesine dayanarak "başkurt" 

kelimesinin menşeini "Başkurt" veya "Beşkurt" şeklinde 

açıklamak isterler. Son ihtimale göre başlangıçta "Beşkurt"

' kelimesi, birbirine akrabalık ve dinî inançlarla bağlı beş ka

bileyi aksettirmektedir.

176. Türkmenler, Türkmenistan'da yaşayan Türklere verilen ad

dır. însanlık tarihinin medeniyet ve kültür merkezlerinden bi

ri olan bugünkü Türkmenistan, Hazar Denizinin doğu sahilin

den Ceyhun ırmağı kıyılanna, güneyde Kopel dağından ku

zeydeki Kazakistan ovası ile Kara-Kalpak vahasına ve Özbe

kistan Cumhuriyetinin Harezm eyaletine kadar uzanmakta

dır. Yüzölçümü 484.000 kilometrekare olan bu Türkmen 

ülkesi, jeopolitik durumu itibariyle: Kazakistan, Özbekistan, 
Kara-Kalpak, Afganistan ve Iran gibi Türk-Islâm ülkeleriyle 

çevrilmiş bulunmaktadır. Bugünkü Sovyet devlet teşkilâtına 

göre, Sovyet Sosyalist Türkmen Cumhuriyeti statüsüne tâ

bidir.
177. Çerkesler Kuzey Kafkasya kavimlerindendir,

178. Nogaylar, Çing^s (Cengiz) Han'ın torunlanndan Berke 

Han'ın başkumandanı olan Nogay Han'ın kurduğu bir

lik etrafında toplanan Türk - Tatarlara verilen addır. Bu

gün Nogay-Tatarı olarak da bilinen Nogaylann Dobruca'- 

daki nüfusu Çıtaklarla beraber 40.000'den fazladır, (bkz. 

Z.Velidi Togan Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970, 

s. 20.)



179. Kazan Türkleri'nin yetiştirdiği büyük şairlerden birisi olan 
Abdullah Tukay, 28 Nisan 1886'da Kazan ülkesi Kuşlavıç 

köyünde doğdu. Babası köy imamı Muhammed Arif, annesi 

Memdude idi. Küçük yaşta yetim kalan Tukay çeşitli eller
de çok sıkıntılı günler geçirdi. Nihayet 1905 yıhnda Cayık 

(Uralsk)’ta "Fikir" gazetesinde ilk şiiri çıktı. Sonra, "El-As- 

rü'l-Cedid", "Nur" gazetelerinde de şürleri çıkarak şöhreti 

yayılmaya başladı. Tukay, 15 Nisan 1913'de öldüğü zaman 

27 yaşında ve 7-8 yıllık şâir idi. (Hayatı hakkında daha faz

la bilgi için bkz. Nâdir Devlet, Kazan Türkleri ve Abdullah 

Tukay, Kazan Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3 (Mart 1971), s. 6.-11; 

Hamza Zülfıkar, Abdullah' Tukay, Türk Kültürü Dergisi, Sa

yı: 66 (Nisan 1968), s. 374-385).

180. Türk dünyasının "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiannı ortaya 

koyan ve bütün hayatı boyunca bu ideale hizmet etmiş olan 

Gaspırah İsmail Bey Kırım'ın orta halli mirzalar neslinden 

olup, 1851'de Gaspra köyünde doğmuştur. İlk tahsilini Bah- 
çesaray'da yapmış, 10 yaşında iken Akmescit'teki Rus jim- 

nazyumuna girmiş, orada iki yıl okuduktan sonra, Moskova 

Askê T İdadisine gönderilmiştir. 1867'de Girit isyanı patlak 

verince, Türkler tarafında döğüşmek üzere Türkiye'ye gönüllü 

gitmek arzusu ile Odessa'ya gelmiş, fakat pasaportu olmadığı 

için arzusunu gerçekleştirememiştir. Daha sonra Moskova'ya 

dönmemiş ve Bahçesaray'daki Zincirli Medresesi'nde Rusça 

öğretmenliği yapmıştır. Bundan sonra, sırf kendi milletine 

hizmet edebilmek için kendi başına bir okul açmış ve yeni 

usulün tatbikine girişmiştir. İsmail Bey'in Türklüğe hizmeti 

çok çeşitli ve verimli olmuştur. Bunların başında Rusya'da 
ilk defa olmak üzere Türkçe bir günlük gazete çıkartması ge

lir. 1883'de yayına başlayan ve "Tercüman" adını taşıyan bu 

gazete, önceleri yarısı Rusça, yansı Türkçe çıkmakta idi. 
Rusya’daki Türklerin uyanmasında bu gazetenin tesiri çok bü

yük olmuştur. Gaspıralı 1914 yılında ölmüştür.

181. Yazar, tarihçi ve siyaset adamı olan Yusuf Akçura 1876 yı- 

hnda Kazan’m Simbir köyünde doğmuştur. Küçük yaşta ba

basını kaybettiği için annesi ile beraber İstanbul'a gelmiş 
(1883), ilk tahsilini Kocamustafapaşa rüştiyesinde yapmıştır. 

Daha sonra Harbiye'de okumuş ve Kurmay okulunda iken, 

Avrupa'da bulunan genç Türklerle ilişkisi bulunduğu için,



okulu bitirdikten bir müddet sonra tevkif edilerek Trablus- 

garb'a sürülmüştür. Oradan arkadaşı Ahmed Ferid ve Zühtü 

ile Paris'e kaçtı. Siyasal bilgiler mektebine girdi. Şüra-yı 

ümmet ve Meşveret gazetelerine makaleler yazdı. Paris'te 

tahsilini tamamladıktan sonra Kazan'a gitti. Oradan Kahire'- 

de yayınlanmakta olan Türk gazetesine "Üç tarz-ı siyâset" 

isimli meşhur makalesini gönderdi (1904). Kazan’daki Med- 

- rese-i Muhammediye'de tarih, coğrafya ve Türk edebiyatı 

dersleri verdi. "Rusya müslümanları ittifakı" isimli siyâsi ha

rekete katıldı. Gaspırah'nın çıkardığı Tercüman gazetesinde 

yazılan yayımlandı. 1908’de İstanbul'a geldi. Türk Derne- 

ği'nin kuruculan arasında yer aldı (1908). Daha sonra Türk 

Ocağı'na dönüşen demeğin yayım organı Türk Yurdu'nun ba

şında bulundu. Akçura 1935 yıhnda İstanbul'da öldü.

182. fonetik: sesbilim, sesbilimi.

183. Ural-Altay dil âilesinin Ural koluna mensup dillere verilen 

ad. Ural dillerinin diğer bir bölümü de Samoyed dilleridir. 

Fin-Ugor dilleri. Fin ve Ugor şeklinde iki gruba bölünür. Fin 

bölümünün üç kolu vardır. Ugor kolu da Kuzeydoğu ve Ku

zeybatı olarak ikiye ayrılır.
Fin-Ugor dillerinden Fince, Estçe ve Macarca aynı zamanda 

birer-büyük yazı ve medeniyet dilidir,

184. Dr,Wilhelm Radloff (1837-1918). Türkoloji çahşmalanyla 

tanınmış Alman asıllı dil bilgini. 22 yaşında Ruslann hizme

tine girmiş, hayatını Rusya'da yaşıyan Türklerin dil ve kültür

lerini incelemeye vermiştir. 1858-1930 yıllan arasında 138 

eseri yayınlanmıştır. En önemli eserlerinden bazılan: Aus 

Sib'erien (Sibirya'dan; Ahmet Temir tarafından yapılan tercü
mesi M.E.B. yayınlan arasında 4 cilt olarak yayınlanmıştır, 

İstanbul İ954-1957), Versuch eines Wörterbuches des Türk- 

Dialekte (Türk Dialektleri Sözlüğü; Önce 1888-1893, 1895- 

1899, 1900-1905, 1905-1911 yıllan arasında 6'şar fasiküllük 

4 cilt halinde yayımlanmıştır. Radloff Sözlüğü olarak da tanı

nır), Proben der Voîksliteratur- der türkischen Stamme (Türk 

Halk Edebiyatı Örnekleri; 1886, 1868, 1870, 1872, 1885,

1886, 1896, 1899, 1907, 1904 yıllannda X cilt olarak basıl

mıştır). Radloffun hayatı ve bütün eserleri için bkz. Ahmet 

Temir, SihiryadanI, Milif Eğitim Bakanhğı Bilim Eserleri Se

risi, Rus Bilim Eserleri Serisi: 3, İstanbul 1954, s. VII: Gİ

RİŞ. Friedrich Wilhelm Radloffun hayatı ve eserleri.
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