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N s o Z

M a hum Ord.Pıvf.Dr. FundKöpjyJü hakhnda Kültür ve Turizm Ba- 

kanlığı'nca. Türk Büyükhi dizişimle yayımLııtmak üzere, bir kitap yaz

mam hana teklif edildiği zamchı bu işi üzerime alıp almamakta bir te

reddüt. geçirdim.

Buna sebep, Köprülü'nün çok çeşilli alanda eser vermiş, çok cep

heli bir ilim adamı olnıasıydı. Hakkında dört kitap ve doksana yakın 

makale yazılmış olmasına rağmen, bunlardan hiçbirisi tam bir monog- 

raCı sayılamaz. Pıof. Osman Turan, Frof. Halil İnalcık, snym f.A . Tan- 

sel ve nihayet benim bazı makalelerim, konunun şu veya bu tarafına 

dokunmakla birlikle, George Fark'ın doktor unvanını aldığı, basılma

mış doktora tezi bile benim anladığım ve düşündüğüm mânada bir mo- 

nograCı değildir.

Kanaatimce F.KöprüUi hakkında döribaşı mamur bir eser yazmak 

oldukça güç bir şeydir, zira o yalnız bir edebiyat tarihçisi, bir din ta

rihçisi, bir hukuk tarihçisi veya bir llkir adamı değildir. Hatta birçok 

kişinin gayretine rağmen yazılaıvıın tam bir bibliyografyası bile yapı

lamamıştır. Bn hususta sâdece bir misal olarak şunu gösterebilitim. 

Kendisinden, uzun yıllar önce Türk Hukuk Lügati (Ankara î 943) 'nde 

bir madde yazdığını duymuştum ama. o zaman bunun adım bir yana 

not etmediğim için ne yazık ki unutmuşum. Geçenlerde bu maksatla, 

bahis konusu kitabı gözden geçirdiğini zaman eserin sonundald bir ka

yıttan, Fuad Köprülü 'nün bu lügate bir değil çeşilli maddeler yazdığını 

öğrendim. Ne yazık ki bu maddeleıin neler olduğunu tabiatiyle şimdi 

bilemiyoruz.

Bana kalırsa, Köprülü’nün ne yapmak istediğini ve ne yapabildiği

ni lam mânasiyle açıklayabilmek için çeşitli alanlarda ihtisas yapmış 

bir ekibin, onun bütün yazılarını gözden geçirerek, girişliği büyük te

şebbüslerin (Tüık Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. Anadolu Epigra

fisi gibi) birbiriyle olan bağlantısını tespit etmesi gerekir.
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Kısaca beliılmck lâzım gelirse, Köpriılü 'nün hayat hikâyesini veya 

eserlerinin kronolojik sırasını vermek zor bir şey değildir ama dört ba

şı ınannır bir Köprülü monogıaflsi elde bulımmadığı için, kendisi hak- 

knula benim arzu etliğim ve düşündüğüm şekilde biı kompilasyon ha

zırlamak pek kolay bir değildir.

Böyle olmasına rağmen, öyle ümit ediyorum ki merhum babam hak- 

kmdayazdığmi bu eser, birmonogı afı olamamakla birlikte yine de hem 

avdın gençliğe F. Köprülüyü belirli bir ölçüde lannabilecek, hem de ile- 

ride Köprüiü'nün ilnıf çalışnıalan haldunda araştırma yapacaklara, 

çok sınnh da olsa, yararlı olabileceklir düşüncesiyle teselli bulmaya 

çalışıyorum.

Dr. Orhan F. Köprülü 

Türk Tarih Kurumu Aslî Üyesi ve 

Eski Assoc. Profesör
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FUAl) KÖPRÜLÜ 

HAYATİ, ŞAHSİYETİ VE ÇALIŞMA SİSTEMİ

Hayati; XX. yüzyılda Türkiye’nin, sosyal ilimler alanmda yetişliv- 

diği en bü3'ük iiiın adamlarından biri olan M.Fııad Köprülü, 4 Aralık 

1890’da İsianbul’da bir yüzü Sultan Malınıud Türbesi’ne, diğer yüzü 

Divanyolu caddcsine bakan ve o zamanlar Hâiid Efendi Konağı diye 

bilinen kârgir evde dünyaya geldi, Bııgün aynı yerde Köşe Han adını 

taşıyan bina bulunmaktadır. Baba tarafından onuncu göbekte nesebi 

Köprülü Melımed Paşa’ya varan F.Köprülü. Tanzimat devri ricaliıi' 

den Beylikçi Köprülü-zâde AflfBey'in oğlu olan ve bundan yüzyıl ka

dar önce Bükreş sefirliğinde bulunan Ahıned Ziya Bey’in torunudur. 

KÖprülü’ııün babası Faiz Bey, Alımed Ziya Bey’in üç oğlundan biri 

olup, Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkâtipliğinden emekliye ay

rılmış, bir süre de İstanbul Belediye Meclisi üyeliğinde bulunmuştur. 

Köprülü'nün annesi Halice Hanım ise, İslimye eşrafından Arif Hikmet 

Efendi’nin kızıdır.

Daha ilkokul sıralarından başlayarak okumaya ve araştırmağa karşı 

büyük bir alâka duyan, oyuna iltifat etmeyen Fuad Köprülü, önce 

Ayasofya Merkez Rüştiyesi (ortaokul)’nde okumuş, ilk yazısı ise, sa

yın Tansel'in tespitine göre, 1905'te henüz 15 yaşında Mercan İdadi

si (lise)’nde öğrenci iken Musavver Terakki'de yayımlanmıştır. Mer

can İdadî’sini parlak bir şekilde bitiren genç Köprülü, 1907-1909 yıl

ları arasında o zamanki Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi)’a devam 

etmiş ise de, çok sonraları Hikmet Feridun Es’e verdiği bir beyanatın

da açıkça ifade ettiği üzere, buradaki hocaları çok zayıf bulması, diğer 

yandan tutmak istediği yol bakımından bu tahsilin pek yararlı olma

yacağı kanaatine vardığı için hukuku, bitirmeden buradan ayrılnıış- 

tır. Daha liseyi bitirdiği sıralarda Farsça’yı oldukça iyi, Arapçayı da 

okuduğu kitapları anlayacak kadar öğrenmişti. Bu arada Prcf-Anjel’- 

den aldığı özel dersler sayesinde Fransızcasını da ilerleten genç Köp

rülü, babasının küçük kütüplıanesindeki edebi ve tarihî eserleri, Evli

ya Çelebi’nin Seyahatnamesi de dahil olmak üzere, tekrar tekrar oku

yarak edebî ve tarihî kültürünü iyice ilerlctmjştl. O, 1908 yıhndan yâ

ni II. Meşrütiyefin ilânından itibaren, çok genç bir yaşta meınlekeün 

fikir hayatına girmişti. Nitekim 1908 aralık ayında kurulaıı Türk Der

neği ile 19U ağustosunda faaliyete geçen Türk Yurdu Cemiyeti üye-
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leıi arasında bulunan Fıtad Köpıüiü, Türk Ocağı’nın liars (kültür) lıey’- 

etinde de çörev almıştı.
Millî ve vatanî şiirleri, edebiyat, sosyoloji ve tenkid yazılan, Me- 

hâsin, Servet-i Fünûn tîiccnıuaiarıyla Tanin gazetesitıde nuıntaza- 

nıaıı yayımlanmaya başlamıştı. Köprülü, bu yıllarda, Fransi7,ca’dan 

birtakım tercümeler de yapmıştır. Bunlar arasında Henri Becq’in Pa

ris Kadım (İstanbul 1910) adını taşıyan 3 perdeik komedisi ile Gusta- 

ve Le Bon’un. Ruh i Siyaset ve Mridafâa-i İçtiınaiye(İstanbuI 1911), 

yine ayın yazarın Ruh ül-Cemaât(İstanbul 191 l)-birkaç forması Sad- 

reddin Celâl ile müştereken-isimli eseılerini yayımlamıştır. Hayatının 

bu devresinde omm, edebiyat yanında özellikle felsefe ve sosyoloji ile 

de yakından ilgilendiği görülür. F. Köprülü’nün bu edebi ve fikrî ter

cümelerine Driault'dan dilimize çevirdiği Selim-i Sâlis ve Napolyon 

(İstanbul 1913)’u da eklemek gerekir.

1910-1913 yılları arasında, o. edebî ve fikrî yazılar* yanmda Mer

can. Kabataş, Galatasaray ve İstanbul liselerinde de Türkçe ve edebi

yat hocalıklarında bulunmuştur. 1913‘te ünlü Fransız edebiyat tarih

çisi Guslave Lanson’un ana fikirlerinden yararlanıp, kendi şahsî 

görüş ve fikirleriyle mezcederek yayımladığı Türk Edebiyatı Tarihin

de Usûl (Bilgi Mecmuası, 1913, I, s, 3-52) adlı makalesini Köprü

lü’nün ilk İlmî yazısı olarak kabul edebiliriz. O, bu makalesinde Türk 

edebiyatı tarihinin Avrupa ilim metodlarıyla fakat kendi millî bünye

mize uvgıın bir şekilde nasıl inc elenebileceğini gösiermc}'c çalışıyor ve 

İleride yapacağı çalışmanın esaslarını tespit ediyordu. Hâlid Ziya (Uşak- 

lıgii)’nın, başka bir vazifeye tayini üzerine, istilâsıyla boşalan İstan

bul Daıülfünun’u Türk Edebiyatı Tarihi müderrisliğine (profesörliığü- 

ne) 20 Aralık 1913’te tâyini, bir bakıma onun şâir ve ediplikten âlim

liğe doğru adım atması demekti. Aile çevresinden duyduğuma göre,

23 yaşım henüz bitiren bu genç insanın böyle bir göreve getirilmesi 

ilim ve fikir çevrelerinde bir Imyli çalkantılara sebep olmuştu. Bu yeni 

görevine başlamasıyla birlikte artık tamamiyle bir ilim adamı sıfatıyla 

çalışmalarını süidüren Köprülrr I914’te kurulan Türk Bilgi Derneği’- 

nln genel sekreterliğini yüklendiği gibi. 1915’te Ali Emirî Efendi nin 

başkanlığında kurulan Asâr-ı İslâmiye ve Milliye Tedkik Encümeni’- 

nde de yine genel sekreterliğe getirilmişti. 1915’te Millî Tetebbular 

Mecmııast’nmmüdürlüğj'ınü üzerine alan genç nıüden is, bu mecmua

da yayımladığı Türk Edebiyatında Âşık Tarzının Menşe ve Tekâ

mülü Hakkında Bir Tecrübe (MT, I, 1915, s. 5-46) adını taşıyan uzun



makalesiyle edel>iyat meflnımımuıı çerçevesini genişleterek, o zama

na kadar edebiyatın dışında bırakılan, halbuki Türk halkının büyük bir 

bölünume âit olan duygu vedüşüncclerin de, edebiyat araşlırınaları- 

nın içine alınması gerçeğini ortaya koymuş oluyordu. Aynı yıl zarfın

da yine Milli Tetebbular'da yayımlanan Türk Kdebiyad’mn menşei 

(MT II, 1915,S. 5-78) adlı uzun araşiınnasıyla Türk l'ılebiyalfnı oluş

turan kavramın, iptidâi devirlerindeki yaşayış, düşünüş ve inanışları

nın derinliklerine nüfuz ederek, ileride yazmayı tasaıiadığt Türk ede

biyatı talihinin temeline yeni bir harç koymuş oUıyoıdıı.

Fuad Köprülü’ye, nıilleilerarası alanda ün sağlayan büyük monog

rafisi 1918'de yazılıp, 1919’da yayımlanan Türk Edebiyalı’nda İlk 

Mutasavvıflar adlı eseri oldu. Onun, Ahmet Yesevî ile Yunus Fnıre’ 

yi birbirine bağlayan Anadolu’nun kökünün Orta Asya'da olduğunu 

gösteren ve tamamiyle Avrupai bir anlayışla yazılmış olan bu eseri, 

Prof. I-H. Mordtmann, Prof. Cl.Huart, Prof, Gyula Nemeth gibi Avru

palI ilim adamları tarafından büyük takdirle kaışılanırken, 'rürkiye’de

o sıralarda hâkim olan zihniyel bunun kıymetini takdirden çok uzaktı.

Köprüin. 1920 ve 192I'de ilet ide kalın bir cilt halinde yayımlaya

cağı Türk EdebiyatıTarihi'nin I ve2, fasiküllerini neşretmiş, böyle- 

ce Türk Edebiyatı larihi'nin, eski çağlardan başlayarak, bütün Türk 

dünyasını içine alan çok geniş bir coğralî çerçeve içinde bir bütün ola

rak mutalSa edilmesi gerektiğini açıkça göstermişti. I922’de ise A na 

dolu'da İslâmiyet (Edebiyat FaKültesi Mecmuası, 1922) adlı büyük 

makalesi ile Türk din tarihinin kurucusu dma yolunu da tutmuştu. Zi

ya Gökalp'in çevresinde yetişen, onun Hkiıierini, İlmî esaslar koyarak 

yaşatmak imkânını hazırlayan Fuad Köprülü'nün bu gayretleri daha 

I923’te bizzat Gökalp tarafından da takdir edilmişti. O, genç müder

ris hakkındaki görüşlerini “ RöprüUi-zâde Fuad Bey Türkiyat sahasın

da büyük bir nuUebahhir ve âlim oldu. İlmî eserleriyle Türkçülüğü tenvir 

etti”(Türkçüliiğün Esasları, Ankara 1339, s.19) şeklinde ifade etmişti.

1923'te Edebiyat Fakültesi Reisliğine (dekanlığına) seçilen Röprü- 

lü, aynı yıl küçük, fakat derli toplu bir eser olan ve Türk dünyasını 

bir bütün halinde ele alan Türkiye Tarihi’ni neşretınişti. Bu eser Ata

türk’ün büyük taktirini kazanmış, Atatürk eski harllerle ve kendi el 

yazısıyla bunu özel bir mektup yazmak suretiyle Köpt ülü’ye bildirmişti 

(Bu mektubun fotokopisi için bk. Dr. Orhan F. Köprülü, Türk Klasik

leri, İstanbul 1974, cilt VII, vesikalar kısmı) Aynı yıl Paris’te topla

nan “ Dinler Tarihi Kongresi” ne me!nleketimiz adına. Prof. Fuad Köp

rülü.BektaşiliğiııMerışeleı I ve Eski Tül klcrde Sihri bir anane :Yaç-



mur 'l'aşı icbiiği iic kadimışd.

1924’lc Gnzi Mustnfa Kemal’in arzusu üzerine. Maarif vekili Vâsıf 

Çınar Bey’in zamanında maarif vekâleti müsteşarlığına getirilmişti. 8 

ay süren bu müsteşarlığı sırasında, bu vekâletin teşkilâtında Köprü- 

lü’nün teklilıyle köklü değişiklikler yapılmış olup, bu yenilikler ayrı bir 

araştırma konusudur. Dalıa sonra tekrar Edebiyat Faküllesi’ndeki va

zifesine dönen Köprülü, aynı yıl sonlarında bakanlar kurulu kararıyla 

kurulan “Türkiyat F.nstilüsü"nün müdürlüğüne getirilmişti, Cumburi- 

yelin ilânından sadcce bir yı{ sonra Atatürk’ün emir ve direklilleriyle 

böyle bir müessesenin oluşturulması ve bu enstitüye ve İstanbul Üni- 

versilesi nin giriş kapısının sağında bulunan ve şimdi “ Profesörler Evi” 

olarak kullanılan binanın tahsis edilmesi, büyük kurtaııcnnn, daha o 

tarihten başlayarak, Türk larihi ve dili tetkiklerine verdiği önemi gös

termesi bakımından levkaiâde önemlidir. Merhum Vâsıf Çınar, maarif 

vekili sılatiyle 192-1 yılı sonlarında, yani Köprülü’nün müsteşarlıktan 

ayrılmasından hemen sonra, eski müsteşarına çok dikkate değer bir 

nıeklup göndermişli. Kendi el yazısıyla yazılmış bu mektupta Vâsıf Çı

nar, Atatürk'ün I925’te İ.slanbul’da ilk milletlerarası Türkoloji kong- 

lesinin toplanmasını islediğini ve bu işe Köprüîü'nün memur edildiği

ni. Atatürk’ün de, toplanması tasarlanan bu kongrenin lahrî başkan

lığını deruhte etliğini, gerekli her türlü yardıma vekâletin hazır oldu

ğunu bildiriyordu (Ru hususta fazla bilgi almak için bk. Dr. Orhan F. 

Köpuilü, İlk Milletlerarası Türkoloji Kongresi Teşebbi'ısü, 1. Mil

letlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 15. 20. X-I973, I. Türk 

Tarihi, İstanbul 1979, 1, 185188.)

Ne yazık ki Atatürk’ün bütün arzusuna ve Köprülü’nün zemin yok- 

lanıalaı ma rağn\en, o sıralarda ülkemizde böyle bir kongreyi yürütebi

lecek bir kadroya sahip olunamaması yüzünden, böyle milletlerarası 

bir toplantı gerçekleşememişıi. Atatürk'ün bu ulvîgayesi, ancak cunı- 

huriyelin 50. yıldönümünde (1973) İstanbul’da toplanan kongre ile 

yetine getiuimişti.

Yaptığı İlmî çalışmalarla Türkiye dışında her geçen gün itibar kaza

nan Fııad Kö[)iülü, l925Te Kus İlimler Akadcmisi’niıt ikiyüzüncü yı- 

hnı kutlama merasimine memlekethniz adına katılmıştı. Yurd dışında

ki ilmi çevrcİcrce uıklirle karşdav^aı  ̂Köprülü, aynı yıl, W.BarthoM, 

Kraçkovsky ve Oldcnbürğ; giltTTn ünlü Rus âlimlerinin müşterek tek- 

lilleri ile, Sovyet İlimler Akademlsi’nin muhabir üyeliğine seçilmişti. 

Bu Rus ilim adamları daha o zaman, Türkiye’de bir “ Köprülü Mekte



bi” ndcn sö7. edilehileceğini ileri siinnüşk'rdi.
Fııad Köprülü, 1926’da Türk Edebiyatı Tarihi'ni kalın bir cilt ha

linde yayıınlayarnk, yalnız uzmanları i^iıı değil. 'I'ürk tarihi ve kültü

rüyle ilgili olan bütün aydınlar için de baş vıırabiiec’ckIeri bir ana eser 

meydana getirmiş oluyordu.,O, böylecc Osmanlı edebiyatının dai' çer

çevesini yırtarak, edebiyat tarihi alanında yeni bir ufuk açıyordu.

1926’da Baku'daki Tü/kiyat ko/?grcsine kalflan ve burada büyük bir 

itibar gören Fuad Köprülü’ye bir yıl sonra ilme yaptığı hizmetlerden 

dolayı 1927’de Almanya’nın ünlü Heildelberg Üniversitesi (aralından 
fahrî felsefe doktorluğu pilyesi verilmişti.

1931 'de yayımladığı Bizans Müessesolerinin Osmanlı Miiıesse- 

seleıine Tesiri Hakkındaki Bâzı Mülâhazalar (Türk Hukuk ve İk

tisat Tarihi Mecmuası, i, (65-313) adım taşıyan ınonogıafisinde, 

Osınan/i rnücssescien/ıiıı. o zamana kadar Avrupa’da bilindiğinin ve 

iddia edildiğinin aksine olarak, Bizans'tan değil, tabiî bir şekilde Bü

yük vSelçuklular, Anadolu Selçukluları gibi İslâm devletleri zincirinden 

alındığı tezini savunarak, Avrupa ilim âleminde de büyük akisler 

uyandırmıştı.

İstanbul Dârülfunûn’u Atatürk tarafından, Malche’ın raporuna da

yanılarak yapılan bir reformla 1933'te İstanbul Üniversitesi haline dö- 

niiştürüldüğü sırada, Köprülü de bu rcronııtm gerçckleştiriİHicsi/ıde ve tat- 

biWnde üzerine düşen rolü oynamış, yeiıi kurulanüniversite’de Ord.Prof. 

ünvanı ile edebiyat fakültesi dekanlığına getirilmişti. F.Kcpriilü İ934’te 

Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nin dâveti üzerine, bu üniversitede 

Fransızca olarak verdiği üç konferansla Fransız ilim çevrelerinin dik

katini üzerinde toplamıştı. O, Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğunu, 

yeni İlmî esaslara göre inceleyen bu üç konferansı ile Gibbons’un tezi

ni kökünden çürütmüş ve yeni Türk görüşünü, Avrupa ilim âlemine 

kabul ettirmeyi geniş ölçüde başarmıştı. Nitekim bu üç konferans kısa 

bir süre sonra Les Orgines de L’Empire Ottoman (Paris 1935) adıy

la bir kitap halinde basılmıştı.

1934 yılı yazı sonlarında memleketimizi temsilen yanında, dokto

ra yaptırdığı ilk talebesi Doç.Dr. Ali Nihat Tarlan da olduğu halde İran’a 

gönderilerek Firdevsi’nin 1000. doğum yılını kutlama törenine katıl

mıştı. Atatürk’ün, bir grup ilim ve fikir adamım kendi yakın çevresin

de veT.B.M. Meclisi’nin çatısı altında toplamak istemesinin bir sonu

cu olarak Köprülü de o zamana kadar siyasetle uzaktan yakından bir 

ilgisi olmadığı halde, 1935’te yapılan bir araseçimi ile Kars’tan millet

vekili seçilmişti.



o, (Inlıa öîH'cki hociilık h;>ya(ında asif görevine ilâveten, ilfıhiyat 

fakiilıesinde', Türk Dini Tarihi (1924), İsianbııl Mülkiye Mek(el)i’nde 

siyâsî larih (1923-1929), Sanayi-i Nelıse Meklebi’nde de medeniyet 

tarihi (1926-1929) dersleri de vermişti. Köprülü, hayatının bit yeni 

döneminde ise, bazılarının sandığının aksine olarak, ilmi ve ükıî çalış- 

nıalarını aksatınaınışd. Zira o, Atalürk’ün desteği ve arzusu ile İs

tanbul Üniversitesi Tideki Türk edebiyat Tarihi kürsiısünü korumakla 

kalmamış, buna ilâveten yeni bir kuruluş olan Ankara Dil-Tarih ve Coğ

rafya Fakültesi’nde Orta zaman Türk Tarihi ve Siyasal Bilgiler Okır 

lu’nda da Türk müesseseler tarihi kürsülerinin başına gc(,mişti. Yani 

kısaca söylemek getekirse Köptülü, millelveküliği ile biılikle üç ayn 

kürsüyü aynı zamanda yüklenmişti.

Köprülü, boylere yalnız edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi değil,doğ

rudan doğruya tarihçi yetişlirmek, ayrıca ileride idare mekaniztnasın- 

da yer alat ak gençlere de yeni bir görüş ile Türk müeseselerinlıı tari- 

iıin anlatmakimkânınakavuşmuş oluyordu. Köprülü’nüu o sıralarda 

Dil-Tarih ve Coğtafya Faküitesi’ndekl birçok öğrencisi arasında bulu

nan Prof.Dr. Osman Turan. Prof.Dr. Mehmet Köymen, Prof.DrTlalil 

İnalcık, Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu, Prof.Pr. Bahaettin Öğel, Prof. Dr. 

Neşet Çağatay. Prof.Dr. Şerif Baştav, Prof.Dr. Tayyib Gökbilgin gibi 

kimseler daha sonraki yıllarda 1 ürk Tarihi'nin çeşitli devreleriyle uğ

raşan en ünlü isimler olmuşlar ve pek çok da talebe yetiştirmişlerdir. 

Şimdi onların öğrencileri dahi çeşitli üniversitelerimizde profesör ve do

çent olarak vazife görmektedirler.

Başka bir şekilde açıklamak gerekirse Koprülü'nün çeşitli tarihi mes’- 

elelere ışık tutan, yalnız birtakım problemleri çözmekle iktifa etmeyip, 

yeni birtakım problemleri ortaya atan makaleleri daha çok bu ve bun

dan sonraki devrede kaleme alınmıştır.

Köprülü’ııün bu dönemde yazdığı belli başlı yiizılar. Vakıflar Der

gisi, Belleten, Türkiyat Mecmuası, Revue International des etu- 

des balkaniques, Körösi Csomo Aıchivutn, Türk Hukuk Tarihi Der- 

gi.si gibi eleıgilerde çıkmıştır. Bunlardan Belleten’de yayımlanan “ Yıl

dırım Beyazıd’ın F.sareti ve İntihan Hakkııula” ( l, 591-603); “ Or

ta Zaman Türk-islâm feodalizmi” (V. 319-334) “ Altınordu’ya ait 

Yeni Araştırmalar”  (V, 397-431): “ Anadolu Selçukluları Tarihi

nin Yerli Kaynaklan” (VII. 379-552); “ Osınanlı İmparatorlıığu’- 

nun Etnik Menşei Meseleleri”  (Vli. 219-313) gibi bir çok araştır

ması, yeni görüşler ileri süren âdeta bir monograd mahiyetinde



makalelerdir.

İlme yaptığı katkıları dolayısıyla, yabancı çevrelerde yakından ta

kip edilen Koprüiü’ye, 1937’de Atina Üniversitesi, I939 ’da ise Sor- 

bonne Üniversitesi tarafından fahrî doktorluk pâyesi verilmiştir. 1941 

ders yılma kadar İstanbul ve Ankara’daki kürsü faaliyetlerini bir ara

da yürüten Prof.F. Köprülü, 1941 yılı sonlarına doğru, milletvekilliği 

ile üniversite hocahğmın bir arada bağdaşamayacağı şeklinde, aiınan 

bir karar üzerine, zamanın şartlarını gözönünde tutarak diğer bir çok 

arkadaşı gibi milletvekilliğini tercih ile kürsülerini bırakmak zorunda 

kalmıştı.

Köprülü'nün 1935 ydmdan itibaren başlayan siyâsî hayan, bir aralık 

A'leciiste Maarif komisyonu başkanlığı yapmasına rağmen, şeklî bir 

milletvekilliğinden ileri gitmemişti. 1943 şubatmda ise Cumhuriyet Halk 

Partisi grubunda yaptığı uzun bir konuşmada, Türkiye’nin o sıralarda 

Almanya aleyhine harbe girmesinin memleketin yüksek çıkarları ba

kımından son derece mahzurlu olacağı fikrini savunmuş ve Bayar da 

dahil olmak üzere, diğer bazı arkadaşlarıyla birlikte böyle bir kararın 

alınmasını önlemişti. 1945’te ise diğer 6 kişiyle birlikte bütçeye red 

oyu kullanmış, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesi üzerine diğer üç ar

kadaşı ile birlikte verdiği artık C.H. Partisi içinde de, Anayasanın ru

huna uygun olarak daha demokratik bir düzene geçilmesini öngören 

“ Dörtlü Takrir” 12 Haziran 1945'te 7 saatlik bir müzakereden sonra 

reddedilmişri. 1945 yazı sonlarında Vatan Gazetesi’nde yayımladığı 

bazı yazüarla tek partili siyasf hayata ağır hücûmlarda bulunmuş, daha 

sonra kendisine Menderes de katılmıştı. Üzunca süren bir mücadele 

neticesinde “ Dörtlü Takrir’'de imzalan bulunan dört kişi 7 Ocak 

1946'da Demokrat Parri’yi kurmuşlardı. Köprülü 1946 temmuzunda-, 

yapılan milletvekili seçimlerinde Demokrat Pani listesinden İstanbul 

milletvekili seçilmişri.

Encyclopedie de l ’lslam ’m üç dilde birden yapılan birinci baskı- 

sma La Litteraiure Turque OChamanlı (Leiden 1931, IV. 988-1010) 

ve diğer 10 küçük madde Üe tek Türk ilim adamı olarak katılan F. Köp

rülü. bu ansiklopedi, 1940'tan itibaren Dr. Adnan Adıvar’m başkan- 

lığmda İslâm Ansiklopedisi adıyla tercüme, telif ve tadil suretiyle Tiırk- 

çe olarak yayımlanmaya başlayınca, epeyice dağdağalı bir siyasi ha- 

yaim içinde bulunmasma rağmen, çok yoğun bir şekilde bu işin de içi

ne girmişti. O, yalmz fikrî ve ilmî bakmıdan Adıvar’a yardımcı olmak

la kalmamış 1941-1950 arasmda bir tanesi sehven imzasız çıkmış olan



.telif 71 madde ile Ansiklopedi’ye katılmıştı. Bu maddeler arasmda Azerî 

Edebiyatı (II, 118-151); Çağatay Edebiyatı (lll, 270-323) ile Fıkıh 

(IV, 608-622) âdeta-birer monografi mahiyetinde ve tamamiyle orji- 

nai makalelerdir. Daha açık belirtmek gerekirse Azeri ve Çağatay mad

deleri Köprülü’nün yedi sekiz cilt halinde yazmağı tasarladığı büyük 

Türk Edebiyat Tarihi’nin Azeri ve Çağatay edebiyatlanna ayırmayı ta

sarladığı ild cildm bir bakıma kısaltılmışı olarak kabul edilebilir.

14 Mayıs 1950’de dört kurucusundan biri olduğu Demokrat Par

ti’nin iktidara gelmesi üzerine İlmî çalışmalarma, okumanın dışında, 

ara vermek zorunda kalan Fuad Köprülü, Dış İşleri Bakam sıfatıyla 

Türkiye’nin NATO'ya girmesi için-zira 1949’da Türkiye’nin müraca

atı reddedilmişti-var gücüyle çalışmış, Kore Harbi’ne, Birleşmiş Mil

letler safında, hem de bir tugay kuvvetinde, katılmak hususunda çok 

erken vermiş olduğu karar, Türk Tugayının Kunuri destanını kazan

ması ve kesif siyasî çalışmalar sayesinde 195 2’de Kuzey Atlantik Pak- 

tı’na katılmamızı sağlamıştı. Daha sonra, dışişleri bakam olarak, Ata

türk’ün Balkan politikasını canlandırmak ve Balkan Paktı’mn ihyası için 

büyük gayret sarfetmiş ve buna -3 devlet arasmda da olsa- kısmen 

muvaffak olmuştu. 1955’teki 5 ay kadar süren bir fâsiia hâriç beş 

buçuk yıldan fazla bir süre, 1956 yazı başlarma kadar dışişleri ba

kanlığını yürütmüştü. İkinci defaki dışişleri bakanlığı sırasında 1956 

başlarında Paris’te bulunduğu sırada Sorbonne Üniversitesi’nde Sel

çuklu Tarihi hakkmda bir konferans da vermişti. Demokrat Pani hü

kümetinin iç politikadaki bazı kararlannı tasvip etmediği için 1956 yazı 

başlarında dışişleri bakanlığmdan. istifa etmiş 1957’de de eski parti

sinden ayrılarak siyâsî hayattan çekilmişti.

1958-1959 ders yılını Amerika’da Harvard Üniversitesi’nin dâ- 

vetlisi olarak bu üniversitenin Cambridge’deki araştırma merkezinde, 

daimî surette çalışarak geçiren F.Köprülü, bu arada çeşitli şehirlerde 

konferanslar da vermişti. Columbia Üniversitesi’nin Near Eastern Ens- 

tütüsü’nün sâdece hocalarına verdiği ve benim de hazır bulunduğum 

bir konferansta Orta-zaman tarihinin çözüm bekleyen çeşitli mes’ek

lerinden söz etmişti. Fransızca olarak yapılan bu konuşma, bir öğre

tim üyesi tarafindan İngilizceye tercüme edilmiş, İleri sürdüğü görüş

ler, öğretim üyeleri tarafından büyük bir ilgi ile takip edilmişti.

1959 yazı ortalarında Türkiye’ye dönen Köprülü, yemden İlmî ça

lışmalarına başlamışkın, 1960 İhtilâU’ni takiben, aynı yılın sonların

da, 1955’teki 6-7 Eylül hâdiseleri sırasında dışişleri bakanı bulundu-



ğu bahanesiyle tevkif edilmiş, ilk (.iııı uşnıasıııda o sırada Dışişleri Ba

kanı olmadığı Resmî Gazete iie ispat olunmasına rağmen, kesin be- 

laaline kadar doıt ay süre ile Yass» Ada’da UU\ıkKı kalmıştı.

Buradan tahliyesinden sonra ise, günlük meşgalesi olan ki(ap oku

ma ve not almaya devanı etnıişii. Bu devrede o. yeni bir eser yazmak 

cllıcliııe gitmemiş, sayın Tanscl'in de yardımı ile eski kitaplarının ye

ni baskılarıyla uğraşmayı ve onlarda bazı değişiklikler yapmayı tercih 

etmişti. Tarih Kurumu'ııda yaptığı böyle bir çalışmadan dönerken 15 

Ekim 1965’te. Atatürk Bulvarı'ııdan Küçük Esat’a giden yolun başın

da geçirdiği bir tralık kazası sonunda sol femur kemiği kırılmıştı. Bu 

kırık yüzünden, uzun bir süre yatakla kalması, başka birtakım ihti- 

lâtlar doğurmuştu. 1966 haziranı başlarında Ankara’dan İstanbul’a 

getirilen Fuad Köprülü, hastalığının artması üzerine, İstanbul Balla Li

manı Kemik Hastahanesi’ne kaldırılmış ve 28 Haziran 1966'da öğle

den önce burada vefat etmişti. Birkaç gün sonra Beyazıd Camii’nde kı

lman cenazc namazuıı müteakip İstanbul Üniversitesi Merkez binası

nın avlusunda yapılan bir merasimden sonra naaşı eller üzerinde taşı

narak Sultan Mahmud Türbesi karşısındaki Köprülü mezarlığına ıdefn 

edilmişti.

Mezar taşındaki manzıım tarih, eski talebesi ve dostu Pror.Dr. AH 

Nihat Tarlan tarafından düşürülmüştür. Ne yazık ki bu kitabede, lıakk 

edilirken meydana gelmiş bazı yanlışlıklar vardır.

F.KöprüUi’ye yukarıda saydıklarımızın dışında. 1947’de Amerikan 

Şark Cemiyeti’nin şeref üyeliği, 1959’da /\merikaıı Tarih Cemiyeti'- 

nin şeref üyeliği payeleri tevcih edildiği gibi, 1964’le de Londoıı School 

of Oriental and African Studies’in muhabir üyeliği verilmiştir. Yine 1964 

yılı sonlarında Macar İlimler Akademisi’nin şeref azâlığı tevcih ettiği 

Köprülü şerefine, Ankara’daki Macar Sefareli'nde bir de kabul resmi 

tertip olunmuştu. I956’da Karaşi Üniversitesi tarafındacı daha ziya

de siyasî bir jest olarak verilen fahrî hukuk doktorluğu payesini de he

saba katacak olursak Köprülü’nün 4 fahri doktorluk ile 8 muhabir ve

ya şeref üyeliğini uhdesinde bulundurduğu görülür. Yalnız Sov3̂ eIler 

Birliği, Rusya'nın Kars ve Ardahan’ı istemesi üzerine, Rusya ve ko

münizm aleyhinde yazdığı yazılardan dolayı I948’de F.Koprülü'yü, 

Sovyet İlimler Akademisi'uden çıkarmıştır. 1950'de dışişleri bakanlı

ğına gelişinden sonra, Ruslar Ankara’daki sefirleri vasıtasıyla, tekrar 

Akademiye seçmek istediklerini kendisine bildirmişlerse de, Köprülü, 

nazikâne bir şekilde bu isteği redcletnıişiir.



Kö()iülıi’ııün 6 yıla yakın yürütıüğü siyâsî görevi dolayısıyla başta 

Fransa, Almanya, Arjanlin ve Yugoslavya olmak üzere yabancı dev

letlerden alınmış 8 tane nişanı bıılıınuyordu.

Şahsiyeti ve Çalışma sistemi: Yorııinıak bilmeyen bir çalışma 

giidine, tenkidi bir zekâya, ihatalı bir terkip kuvvetine sâlıip olan Fu- 

ad Kd[)iül(i, Allalı vergisi olan büyük bir seziş kabiliyetine de mâlikti. 

İşle hüıün bu vasınarın bir araya gelmesidir ki, Köprülü'yü nâdir ye

tişebilen ilim adamlanndan biri yapmıştır. O edebiyat tarihi araştır

malarına başladığı sırada, önündeki saha çok geniş ve o nispette de 

bakirdi. Köprülü, herhangi bir konuya el attığı zaman tutunacağı bir 

dal bulamıyor, bundan dolayı yapacağı her işin ameleliği, kalfalığı ve 

nihayet ustalığı da kendisine kalıyordu.

Köprtilii’niin u/:un bir hazırlık devresinden soma yazmaya başla

dığı Türk Edebiyatı Tarihi'nI bir bakıma tamamlamadan yarım bırak

mış olması, işin künhüne vâkıf olmayanlar tarafından başka türlü de- 

ğerlendiı ilebilir. Hattâ bir bakıma onun konudan konuya atladığı dü

şünülebilir. Ancak işin içyüzü bu dış görünüşten tamamiyle farklıdır. 

Köprülü, ele aldığı bir konunun, biraz daha derinine indiği zaman, o 

hususu gereği gibi anlayabilmek için başka birtakım şeyleri de bilme- 

nin şart olduğu kanaatine varmış, bu defa çalışmasını o alanlaıa da 

yaymak mecburiyeti ile karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu çalışmaları 

sonunda, Köprülü kafasında çok geniş bit plân yapmış ve bu plânın 

gereği olarak, ayrı ayrı yüzlerce hattâ belki de bini aşan büyüklü, kü

çüklü mevzuda çalışmalarım sürdürebilmek için, kafasındaki geniş plâna 

göre son derece tutarlı bir not sistemi kurmuştur. İlk bakışta birbirin

den çok ayn gibi görünen konular ve çeşitli notlar, aslında bir bütü

nün küçük küçük parçalarından yâni bir Türk medeniyeti tarihinin ken

disinden başka bir şey değildir. Bir çok kimse için. Köprülü Türk ede

biyatı tarihinin esaslarını km muş bir edebiyat tarihçisidir. Ama onun 

çeşilli eser ve makaleleri gözden geçirilirse açıkça görülür ki edebiyat 

tarihçiliği Köprülü’nün sadece bir cephesidir. Zira Köprül-ü, din tarihi 

ile de uğraşmış, meselâ Anadolu’da İslâmiyet misalinde görükİıigü 

gibi bunu da bilirmc'ınişii. Diğer taraftan O, yalnız orta-çağ tarihi ile 

değil Luffi Paşa veOsmanhDcvIrti’ninkunıluşugibi araştırmaların

da görüldüğü gibi Osmanlı tarihi ile de meşgul olmuştur. Türk Hukuk 

Tarihinin en çetrefil mes'eleleri üzerinde çok kalem oynatmış, iktisat 

tarihi hakkında veya vakıf müessesesi üzerinde de derin araştırmalar 

yapmıştır.
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Onun, İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı çeşitli maddelerini dikkat

le gözden geçirenler, kendisinin ne kadar değişik sahalarda ve ne ka

dar selâhiyetle kalem kuUandığmı görerek hayrete düşecekler, Köprü- 

lü’nün bürün bu yazılarmda. ayrıntılara fazla ütifat etmeksizin, hep 

esas noktalara temas etmeye çalıştığmı farkedeceklerdir.

Köprülü’nün yukanda kısaca belirtmeye çalıştığımız vasıflarma ilâ

veten, en üstün tarafım teşkil eden bir özelliği de çok çabuk okuyabil- 

mesiydi.O, bir kitabı eline aldıktan kısa bir süre sonra, bunun birkom- 

pilasyon mahsûlü mü yoksa orijinal bir araştırma mı olduğunu ko

layca anlar ve eündeki kitap ve makale bu değerlendirmeye göre mua

mele görürdü. Meşgul olduğu konularm bibliyografik bilgisine çok sağ

lam şekilde hâkimdi. Talebelerine ve bütün araştırmacılara da, her

hangi bir konuda evvelce yapılmış çalışmalarm ne olduğunun bilin

mesinin ilk şart olduğunu bıkmadan, usanmadan tekrarlardı. Meşgul 

bulunduğu konularla çok uzaktan alâkası olan kitap ve makaleleri, Av

rupa, İran ve Mısır’dan getüttiği katalogları inceleyerek gayet dikkatli 

bü- şekilde, kılı kırk yararcasma gözden geçirir, kenarda, köşede unu

tulmuş bir şeyin kalmamasma çok dikkat ederdi.Okumaya, değer bul

duğu bir kitabı incelerken, küçük kâğıtlara yüzlerce not alır, dinlenme 

zamanlarmda bu notları gerekli dosyalatma ve bu dosyaiann içindeki 

irili ufaklı zarflara muntazam-, bir şekilde yerleştirirdi. Değişik devre

lere, ait Farsça yazma ve basma divanlan, çeşitli bakımlardan çok dik

katle tarar, eğer not almaya vakti yoksa, önemli gördüğü hususları 

okuduğu kitabm iç kabma kurşun kalemle y^ar, daha sonra vakit bul

dukça işaretli sayfadaki bilgiyi, bir veya azamî iki satırla küçük kâğıt

lara geçirir, bunu yaptıktan sonra da Idtabınkabındaki yazmm yanma 

bir çarpı işareti koyardı. Hangi kitabı gözden geçü-irse geçirsin yalnız 

belli konular hakkında değil, değişik konular veya mes’eleler hakkın

da da not almaktan geri kalmazdı.

Yukarıda Köprülü çalışmaktan bıkmaz ve yorulmazdı dedim. As

lında yorulurdu ama, bunu farkeder etmez, okuduğu veya üzerinde 

çalıştığı mevzuu değiştirir bir başkasına geçerdi onun için, konuyu de

ğiştirmek en iyi dinlenme tarzı idi.

Bü" çok ilim adamımız ve Köprülü’nün yazdıklarmın künhüne vâkıf 

olanlar, onun Türkiye’de bir ilim dili kurduğunda ve bu üim dilini, ko

layca okuttuğunda da söz birliği ederler. Bu husus yakınlan ve takdir- 

kârları tarafından zaman zaman kendisine hatırlatıldığmda, “ benim 

kadar yazan, benim kadar yazar’ ’ derdi. Avrupalı Türkologlar, onun
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yazılarında büyük bir mannk sistemi bulunduğunu çeşitli kitap ve ma

kalelerinde açıkça belirtmişlerdir. Bunlardan biri. Köprülü için, o, sanki 

Fransızca düşünüp Türkçe yazıyor demekten kendini alamamıştır.

Köpmiü’nün çalışmalarında dikkati çeken hususlardan birisi de za

man zaman eski yazdıklarını düzeltmekten kaçmmamasıdır. Meselâ 

ilk mutasavvıflar’da verdiği birtakım hükümleri sonradan değiştir

miş ve bunu açıkça ifade etmekten de çekinmemiştir. Anadolu Beylik

leri hakkında daha önce yazdıkları için de bu böyle olmuştur. Bundan 

dolayıdır ki, talebelerine kesin hükümlerden kaçının, daima bir açık- 

kapı bırakm, sonra mahçup olursunuz demekten geri kalmamıştır. Eski 

ve kıymetli öğrencilerinden şâir Orhan Şaik Gökyay, Köprülü için ya

pılan bir anma gününde, bunu gayet açık bir şeMIde belirtmiştir, (Bir 

öğrencisinin dilinden M.Fuad Köprülü, Türk Dili, sayı 421, 1987, 

s.55.)

İlmî tenkit yazıları alanında da bir bakıma öncülük yapmış, Türki

yat Mecmuası, Belleten gibi yayın organlannda bu hususta güzel ör

nekler vermişse de, küçük istisnaları dışmda bu sahada kendisini ta

kip edenlerin sayısı çok sınırlı kalmış, bu da kalitesiz yaymlarm art- 

masmda âmil olmuştur. Köprülü’nün diğer bir özelliği de, kendisinin 

doğrudan doğruya öğrencisi obnayan kimselere de hocalık yapabilme- 

sidü’. O, yazdığı kitap ve makalelerinde okuyanlara kendi görüşlerini 

ve vardığı neticeleri benimsetmekten çok, o sonuçlara nasıl bir me- 

todla vardığınm yollarım göstermeye gayret etmiş, hemen bütün araş

tırmalarında problem çözmenin yanında yeni mes’eleler ortaya koya

rak, araştırıcılara üzerinde çalışılması gereken yeni konulan göstermiştir. 

Meselâ, Köprülü’ye göre, Osmanlı maliye sisteminde. Tanzimat dev

rine kadar mahalÛ alışkanlıklara çok riayet eden bir maliye sistemi ta

kip edildiği için. Osmanlı devri vergilerinin menşeğini araştıracaklann 

bu hususu göz önünde tutmalan gerekmektedir. Yine Köprülü’ye gö

re, Selçuklu ordusunun esas kuvvetini teşkil eden askerî muka’taala- 

rm menşei mes’elesi de meçhul kalmış olup, bunun Partlar’dan beri 

mevcut İran feodalizminden mi ileri geldiği veya Türklerde İslâmiyet- 

ten öcne de böyle bir müessesenin bulunup bulunmadığı uzun incele

melere muhtaçtır. Yine ona göre. Anadolu’nun iskân tarihi de çok mü- 

hün ve karışık meselelerden biri olup, göçebe Türk aşiretlermin yer

leştirilmesi meselesi ve bu aşiretlerin gerek Selçuklulara, gerek Osman

lIlara çıkarttıkları zorluklar üzerinde de ehemmiyetle durulması icap 

eder (bk. Bizans Müesseselerinin Osmanh Müesseselerine Tesiri,
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İstanbul 1981 - Yayımlayan Dr. Orhan F.Köprülü, Önsöz, VI).

İşte bu yul^arıda verdiğimiz bir kaç örnekte olduğu gibi yol göster- 

nıesindcn dolayıdır ki. öğrencisi olmadıkları halde Prof. Adnan Erzi, 

Prof. Ali Sevim, Prof. Faruk Sümer ve daha gençlerden Yılmaz Öztu- 

na, Prof.Kenıai Özergin, Prof. Mehmed Çavuşoğlu gibi kimseler, ken

dilerini Köprülü’nün talebesi olarak görmüşler ve bu hususu her yerde 

açıklamaktan geri kalmamışlardır.

Köprülü'nün edebiyat tarihi ve Ooloji sahasında yetiştirdiği öğren

cileri arasında, hepsi aynı sınıftan olmak üzeıe Prof.Banguoğiu, Prof. 

Boıalav, Orhan ŞaikGökyay, merhum N.Atsız, merhum N.S. Banarh 

ve merhum Ziya Karamuk’u sayabiliriz. Çeşitli devrelerdeki talebeleri 

arasında bulunan Abdülbaki Gölpmarlı, Rıfkı Melûl Meriç, Fevziye 

A.Tansel, Prof. M.Mansuroğlu, Prof. Mehmet Kaplan. Prof. A.Ateş, 

Prof. S,ükrü Elçin, Prof. A.Karahan çalıştıkları sahalarda isim yapmış 

ol^p, “ Köprülü mektebi” nin önde gelen mensuplarıdır,

Köprülü, adanı çalıştırmakta ve ekip çalışması yapmakta da bııyük 

başarı göstermiştir. Türkiyat Mecmuası ile Türkiyat Enstitüsü’nün 

neşriyatı hususunda, şimdi hepsi rahmetli olan Abdülkadir İnan, Prof. 

Ragıp Hulusi Özden, Prof. Raİımeti Arat, diyanet işleri eski başkanla- 

rmdan Prof, Şerafeddin Yaltkaya, Kilisli Muallim Rifat, Prof. Ahmed 

Caferoğlu, eski asistanlarından Prof. Akdes Nimet Kurat ve Kıvamed- 

din Bey'in dil bilgilerinden ve çeşitli sahalardaki hususiyetlerinden ya- 

rarlanııııştır. İşte başta Köprülü olmak üzere bu ekip Türkiyat Enstitü- 

sü'nü, Türkoloji tetkiklerinin en mühim bir merkezi haline getirmişti. 

Ne yazık ki bugün bu müessese, aralıklarla çıkarabildiği Iİirkiyat Mec

muası ve yıllık olarak tertiplediği kongreler dışında kayda değer bir 

yayım faaliyetinde bulunamamaktadır, (bk. Orhan ŞaikGökyay, aynı 

makale, s.53).

F, Köprülü İlmî tenkide örnek olabilecek birçok makalesini Türki

yat Mecmuası’nm çeşitli sayılarında yayımlamıştır. Türk Tarih Ku- 

rumu’nun kurulmasından önce Türk Tarih Encümeni’nin başkanlığını 

da yapmış, daha sonra Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilen Köprülü 

ölünceye kadar bu kurumun üyesi olarak kalmıştır. Milletvekili seçil

dikten sonra Ankara'da yayımlanan Ülkü Mecmuası’nın müdürlüğünü 

de üzerine alan (1936-1941) Köprülü, uzun yıllar bu mecmuanın İlmî 

ve edebî bir mecmua olmasında büyük bir gayret göstermiştir.

Köprülü'nün çok iyi toplanmış ve nâdir eserlerden oluşan özel kü

tüphanesi, vefatından bir süre sonra Yapı Kredi Bankası tarafından sa-
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tın alınmıştır. Köprülü’nün kitapları Hamdullah Suphi, Cavld Baysım 

ve diğcv bazı kinıselevin kitapİJinyla birlikte Yapı Kredi Bankası’ nın Çeın- 

berlitaş şubesi arkasında kurulmuş olâıı Yapı Kredi Kütüphanesi’nde 

bulunmaktadır. Ancak Haziran 1987 başında mevcut olan bu kü

tüphane aynı yıl sonlarında yıkılmıştır.
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KÖPRÜLÜ'NÜN BAŞLICA YAZILARI HAKKINDA 

KISA BİLGİ

a) Kitaplar:

Hayat-! Fikriye, İstanbul 1909.

F.Köpriılü’nün 19 yaşında iken yazmış ofndugn konıpKasyon ma

hiyetindeki bir eserdir. Bazt yabancı edip ve fikir adamianmn hayat 

ve fikirleri hakkında bilgi verir.

Nasreddrn Hoca, Manzum hikâyeler, İstanbul, 1918.

F.Köprülü, bu kitabıyla, Nasredin Hoca’nın 50 fıkrasını manzum 

olarak, ilk defa Türk edebiyatına maletmiştir. Kitabın başında ayrıca 

Nasredin Hoca’nın hayatı ve fikraları hakkında yazılmış bir başlangıç 

bölümü yer alır.

Köprülü’nün bu eseri Dr. Ata Çatıkkaş tarafından Manzum Nas- 

reddin Hoca Fıkraları (İstanbul, 1980}̂  adıyla yeni haıfierle de 

yayımlanmıştır.

Tevfik Fikret ve Ahlâkı, İstanbul 1918

Küçük bir kitaptır.

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul 1919.

KÖprülü’ye Avrupa ilim çevrelerinde büyük bir ün kazandıran bu 

eseri, 1918’deyazılmış ve 1919’da basılmıştır. Köprülü bu monogra- 

fisinde,Orta Asya’da yetişen ve Yesevîye tarikalının kurucusu olan Ah- 

nıed Yesevî ile, uzun bir fasıladan sonra Anadolu’da yaşayan Yunus 

Emre arasındaki tarihî ve edebî bağlan uzun uzadıya anlatmaktadır.

Bu kitabfn yeni harllerle 2. baskısı Köprülü’niın vefalından az ön

ce Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve F.A. Tansel bu

na bir de önsöz eklemiştir. Bu mongrafinin 3. baskısı Orhan F.Köprü

lü tarafından 1976’da yapılmış olup, evvelki baskıdaki bâzı yanlışlar 

burada düzelfllniiştir, Î98I 'deki 4. baskısı öncekinin tıpkı basımıdır. 

Bunlar da Diyanet İşleri Bakanlığı'nca yayımlanmıştır.

Türkiye Tarihi, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1923.

II
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Köprülü’nün bu eseri kısa bir Türk Tarihi olup, islâmiyetteıı ön

ceki devirden başlayarak Anadolu’nun istilâsına kadarki Türk tarihini 

bir bütün'olarak eie alır.

Bugüırkü Edebiyat, İstanbul 1924.

Bu kitaptaki başlıca makaleler, 1917ve 1918 ’de Yeni Mecmua’ 

da I919’da ise. Büyük Mecmua'da yayımlanmış olan edebî tenkit 

yazılarıdır.

Türk Tarih'i Dinîsi, İstanbul 1925. Dârülfunûn matbaası.
Bu kiiap Köpı üiü’nün öğrencileri tarafından toplanmış notlarla vü- 

cûde gehniş olup, taş basvııasi olarak basılmıştır.

Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1926.

1920’de birinci böiimui, Î921 ’de ikinci bölümü yayımlanan bu ki

tap 1926’da büyük biv cilt halinde eski harllevle çıkmıştır.

Kitabın piyasada tükenmesinden çok sonra 1980’de Dr. Orhan 

F.Köprülü ve Nerınin Pekin tarafından yayımlanan 2. baskısını, 1981 ’de 

yaptlan 3. ve 1986’da yapılan 4. baskılan takip etmiştir. İkinci baskı

daki küçük bazı yanlışlıklar sotrraki baskılarda düzeltilmiştir. 2. ve 3. 

baskılarda bazı farklarla Orhan F.Köprülü’nün, F.Köprülü ve eseri hak

kında yazdığı önsöz ve ve açıklamaları vardır. 4. baskı ise önceki bas

kının eşidir. Bu baskıların hepsi Ötüken Neşriyat A.Ş. tarafından 

gerçekleştirilmiştir.

Bu eserde, Türk Edebiyatı Tarihi, İslân\iyetten önceki devreden baş

latılarak XIV. yüzyıla kadarki Türk Dünyasında bir bütün halinde eİe 

alınarak incelenmiştir. Bu kitap gerçek mânadaki ilk Türk Edebiyatı 

Tarihidir.

Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türkî-i Basit 

İstanbul 1928.

Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman hikâyesi^ İstanbul 1930. 

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, İstanbul 1934. Bu 

eser, bir makaleler mennuasıdır. Burada Köprülü'nün daha önce çe- 

şivli yerlerde çıkmış ilmi makalelerine ilâveten üç yeni araştırması da

ha yer almıştır.

Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1934.

1 I kliçuk kitaptan oluşuyor. 12. kitap olan lügatçe ise 

yayıııılanmaınıştır.

Les Origines de l ’Empire Ottoman, Paris 1935.

Köprülü'nün 1934’te Sorbonne Üniversitesi’nde Osmanlı Devleti’niır
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kuruluşu hakkında verdiği 3 dersi bir araya getiren bu kitap, Fransız

ca olarak 1935'te Paris’te basılmıştır. Bu eser sonradan (Ankara 1959) 

Tarih Kurumu tarafından Türkçe olarak Osmanh Devleti’nin Kuru

luşu adıyla, yayımlanmış, Dr. Orhan F.Köprülü’nün bir önsözü ile 

1972'de Antora’da yeniden bastınl/mştır. Bu eser 198I'de Ötiiken 

Neşriyat A.Ş. tarafından tekrar yayımlanırken Orhan F.Köprülü, bu

na yeni bir önsöz yazdığı gibi, kitabın arkasına KöDrülü’nün üsnıanlı 
İmparatorhığu’nun etnik menşei (Belleten, 1943 VIl/28, 

s.210-213) ve Kay kabilesi hakkında yeni notlar (Belleten, 1944, 

VI1/3Î s.421-457) adlı iki makalesini de eklemiştir. Bunun 1986’da 

yeni bir baskısı yine Ötüken Neşriyat A.Ş. tarafından gerçekleştiril

miştir. Tarih Kurumu da eserin 1959 baskısını 1984 (Ankara) 'te tıpla 

basım usOlü ile yeniden yayımlamıştır.

İslâm Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1940.

Aslında bu eser W.Bartlıold’ün ünlü kitabının bir tercümesi ise de 

Köprülü buna bir çok ilâvelerde bulunmuş, açıklamalar ve düzeltmeler 

yapmıştır. Bu kitabın 2. baskısı 1963’te Diyanet İşleri Başkanlığı ta

rafından gerçekleştirilirken Köprülü, ilâve ve açıklamalarını daha ge

nişletmiş, böylece kitap, VV.Barthoid ile Köprülü'nün müşterek mo

nografisi haline gelmiştir. Kitabın 3. baskısı (Ankara 1973) da yine 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılmıştır.

Türk Saz Şairleri^AntoIoji, II ve III, İstanbul 1940-1941.

O zaman bu eserin birinci cildi çıkmamışu. Sonra birinci cildin bir 

özetini de içine almak üzere bu antoloji 5 küçük cilt halinde tekrar ya- 

ymılanmıştır. (Ankara 1962-1965)

Demokrasi Yolunda-On thewaytoDemocracy, The Hauge 1964 

(nşr. T.Halası - RuıO.

F.Köpriilü’nün 1945-1950yı}\an arasında, bir çoğu baş makale 

olmak üzere, çeşitli gazetelerde yayımlanmış siyasi, fikrî ve edebî ma

kalelerini Prof. T.Halesl-Kun Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir 

önsöz (Xlll-XXXn) ilâve etmek suretiyle 928 sayfalık kalın bir kitap 

halinde neşretmiştir.

Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1966.

Köprülü’nün çeşitli yerlerde çıkan makaleleri, Türk Dili ve Edebi

yatı Hakkında Araştırmalar (İstanbul 1934) adlı eserindekiler de dahil 

olmak üzere, kendisi tarahndan yapılan bir çok düzeltme ve ilâvelerle 

bu isim altında Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır. 1986 son

larında yine ’T̂ diih Kurumu bunun 2. baskısınt da gerçekleştirmiştir.
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Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstan

bul 1981.

Önce Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası (İstanbul, 1931,

1, î65-313)'nda büyük bir makale şeklinde çıkan bu monografi daha 

sonra bazı küçük ilâvelerle Alcııne Osservazioııi intorno ali’ influ- 

enza deUe istituzioni bizaiıtiue sulle istituzioni ottomane (Roma 

1953) adıyla İtalyancaya tercüme edilerek bir kitap halinde çıktnrştır.

Daha soıua Dr.Orhan Köprülü^ İtalyancasında yapılan küçük ilâ

velere bazı yenilerini de eklemek sureliyle aynı isimle müstakil bir ki

tap halinde yayunlanuştır. Eserin gerek bu baskısı gerek 1986’da ya

pılan ikinci baskısı Ölüken Neşriyat A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

İslâm ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmalar» ve Vakıf Müessese- 

si, İstanbul 1983.

Köprülü’nün İslâm ve Tı'irk Hukuku Tarihi ile Vakıf müessesesi hak

kında çeşitli yerlerde çıkmış olan makalelerini bir araya getirmek su

retiyle Dr. Orhan F.Köprülü tarafından tertiplenmiş ve yayımlanmış

tır. Burada Köprülii’nün sağlığında kendisinin yayımladığı Edebiyat 

Araştırmaları (Ankara, 1966)’nda tuttuğu yol takip edilmiştir.

Bu kitabili baskısı da Ötüken Neşriyat A.Ş. tarafından gerçekleşti

rilmiştir. Bu eserin bir çok nüshası dağıtılmadan, biı kaç yıl önceki Anda 

yangınında yok olup gitmiştir,

b) Makaleler:

“ Tiirk Edebiyatı Talihinde Usûl, Bilgi Mecmuası, 1913, s. 3-52. 

“ Türk Edehiyatında Aşık Tarzının Menşe ve Tekâmülü Hakkında Bir 

Tecrübe” ,Millî Tetebbnlar Mecnnıası, 1,1915, s. 5-46.

“ Türk Edebiyatnıın Menşei", Milli Telebbnlar Mcanııası, H, 1915, 

s. 5-78.

“Selçııkfier Devrinde Anadolu'da Türk Medeniyeti", M illî Tetebbnlar 

Mcanuası ]\, 1916, 293-232.

“ Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Ozeine Tesiri", Edebiyat Fakül

tesi Mcamıash II, 1922, s. 1-30.

Anadolu'da İslâmiyet". Edebiyat Fakültesi Mecmuası, II, 1922, s. 

281-31 1, 385-420, 457-486.

Bu 3 makalede, Türk istilâsından sonraki Anadolu’nun dinî tari

hinden ve b\\ larilnn kaynaklarından sözedilir.

“Eski Türklerde Üinî-Sihrî bit An'ane: Yağmur Taşı", Edebiyat Fa

kültesi Meanuası, IV. 1925. s. Î-Î1.

' ‘Azerî Edebiyatma ait Notlar: Hasanoğlu ve Habibî’ ’ Edebiyat Fakül
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tesi Mecmuası, IV, 1925, s. 68-77.

■ ‘Meddahlar, TüıkJerde: Halk hikâyeciliğiLacilmc ail bazı nollar," Tihk- 

iyaf Mecmuas!, 1, 1925, s. 1-45.

“ Lm/TFa^a," Ti'nldyal Mecmuası, 1,1925, s. 119-150.

“Oğuz Einoîojisine ait TafihîNolîar” , Türkiyat Mccuması. I, 1925. 
s. 185-211.

■ '7'ürk fc/<1si7< Edebiyatmda Nazmı Şekilleri: Tuyvğ’', Türkiyat Mccımı- 

ası, H. 1928, s. 219-242.

"Abû IshâqKâzerûni Und lshâqi Derwiche in Analolien'’,Dcı İslam, 

XIX. 1930-1931, s. 18-26.

“Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hiyâyesi Haldanda Yeni Vesi

kalar” , Atsız Mecmua, I. 1932, s. 239-246.

“La Litterature TurgueOthmanh’’, EmyclopMe de l 'İslam. IV, 1931 

(1934). s. 988-1010.

XIII. yüzyılifidatı XX. yüzyılın başlarına kadaiki Osnianlı edebiya

tından söz eden bu makalenin Tiirkçesi kısmen ve ba7.ı fatklarla V’enı 

Türk Mecmuası (1933. 1.275-292: 375-394; 534-553)’nda da çık

mıştır.

“ Vildinm Bayezid'in Esajcri ve lufihan }fahkmda“ . Belleten, 1, 1937, 

591-603.

“Orta Zaman Türk Hukukî /[lüessesclcri: İslâm Amme Hukukundan 

Ayn bil Türk Anmıo /fnf;n/<uyofc nnıtfur?’' Be//e/cn, iî. 1938, s.39-72, 

(Ayrıca Fransızcası da vardır).

“Mısırda Bektaşilik'', Türkiyat Mecmuası. VI, 1939 s. 13-31.

‘ ‘Ol ta Zaman Türk İslâm FeodaliztıU-. Le FSodaütcı\\e tnrc-musulmaîi 

au Moyen-Ağe,” Belleten V, 1941, s. 319-334; 335-350.

"Altm Orduyaalt Yeni Araştırmalar'', Belleten. VI, 1941. s. 397-436. 

“XIII. asırda Meraga Rasathanesi Hakkında Bazı Notlar” , Belleten, 

VI. 1942, s. 207-227.

“ Yeni Farisfde Türk Unsurları'', Türkiyat Mecmuası. 1942, Vll-Vfll, 

s. 1-16.
“ Vakıf Müessesesinin Hukuki Mahayeti ve Tarihi Takâmülü” , Vakıf

lar Dergiyi. 11, 1942, s. 1-35.

Türk Etnolojisine ait Tarihî Notlar, Uran Kabilesi” , Belleten, VU, 

227-243.

Anadolu Selçukluları (arilmin yerli Kaynaklan, \. Anîs al-Kulûb. Kâzî 

Burhâneddiıı Abû Nasr b. Mes'ûd Anevî". Belleten VH, 1943, s. 

379-522.

“ Yıldırım Bayezid'in İntiharı Meselesi” , Belleten Vll/27, 1943, s.
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59I;599.

“Osıuanlı imparatoıiuğımun Etnik Menşei Meseleleri", Belleten, VU/28 

1943, s.219-313.

“Kay Kabilesi Hakkında yeni Notlar” , Belktcn, VIII/3İ, 1944, s. 

421-452.

“ Ti'nk ve Moğol Sülâlesinde .Hanedan Azasının İdamında Kan Dökme 

Memımiyeti", Türk Hukuk Tarihi Dergisi, 1944, s. 1-9.

“ Türk onomaslique’i Hakkmda“ , İst. Ünv. Ed. Fak. Tarih Dergisi, 

1950, 1, PIX-236.

Köprnlü’ıuitı gazete ve dergilerde çıkan edebî, fikrî ve ilnıîyazıları

nın hepsinin bir üstesini vermeye burada ne imkân ne de Iılzunı var

dır. Ancak araştajcılara bir kolaylık olur ümidiyle, kendisinin çeşitli 

zamanlarda yazılarıyla katıldığı gazete ve dergilerden başlıcalarımn ad

larını da şöyiece sıralayabiliriz.

Dergiler: Azerbeycan Yurt Bilgisi, Bellelen, Bilgi Mecnnıası. Büyük 

Mecmua, Edebiyat rakülıesi Mecnnıası, Dergâh Donanma, Haİka Doğ

ru, Hayat, İçlihat, İslâm Mecmuası, M illî Mecmua, M illî Tetebhuhır 

Mecmuası, Servet-i Fiinûn (1909-1912 arasmda burada 70 makale 

ve 25 şiiri çıkmıştır), Şâir, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, Türk Hukuk 

ve İktisat Tarihi Mecmuası, Türk Yurdu, Türliiyat Mecmuası, Ülkü, 

Ümit, Vakıflar Dergisi, Yeni Mecmua,.

Gazeteler: Akşam, Cumhuriyet. Deısaadeı, Dikkat (başmakale), Hafc 

(başmakale), İkdam (1914-1916 arasında 27 ve 1920-1922 arasın

da 77 makalesi, 1928’de de 7 makalesi çıkmıştır). Kudret (başmaka

le) Kuvvet (başmakale), Millet Yolu, Son Saat, Tanin, Tevhîd-i Efkâr 

(aynı gazete daha önceleri Tasvîr-i E(]<âr, Tasfîı-i Efliâr, Tenvir-i Ef

kâr ve İntihab ı Elhâr isimleriyle de yayımlanmış en sonunda Tevhid-i 

Efkâr adını a l m ı ş t ı r . ) Zafer-
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III

FUAü KorUÜLÜ'NÜN YAZILARI IlAKKlNDAKl 

BİliLİYOGRAFYALAR

Prof. Fuad Köprülü'mın kitap ve nıekalelcri hakkında 1935-1975 

yılları arasında çeşitli bibliyografyalar yazılmıştır. Bunları şöylece 

sıralayabiliriz;

Şerif Hulıısi Sayînan, O. Pıof.Dı.Fnad Köpıülü'nün yazılan için bir 

bibioyoğıafya 19I3-I914 (İstanbul 1935, Buıhaneddiıı matbaası).

19 sayfalık bu ilk bibliyoğıafya Köpriilü’nün 1913-1934 arasında 

yayımlanmış olan 289 makale ve kitabım içine alıı. İlk deneme oldu

ğu için tabiyatıyla çok noksandır.

Şerif Hulusi, O. Prof. Dr.Fuad Köpıülü'nün yazılan için bir bibli

yografya 1912-1940 (ikinci tabı İstanbul 1940, Ahmet Halit kü

tüphanesi).
24 sayfalık bu ikinci bibliyografya yine Şerif Hulûsi tarafından ha

zırlanmış olup, ilk baskıdan biraz daha iyidir. Burada 325 makale ve 

kitabın adı geçmektedir. Ancak 325. sırada yer alan ve 1940’da ya

yımlanmış olduğu söylenen kitap, o yıl değil ancak 1962’de 

neşrolunmuştur.

Sami N. Özerdim, Ord.Prof.Dr. M. Fuad Köprülü bibliyogıafyası 

1908-1950 ('Ankara 195U,

Milli kııtiıpha^ıe uzmanlarından Sami N. Özerdim tarafından hazır

lanan bu bibliyografya, Köprülü'nün 60. Doğum yıldönümünü kutla

mak için Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarınca çıkarılmış olup, Prof. 

Haşan Eren ve Prof. T. Halasi-kun tarafından hazırlanan Türk Dili ve 

Tarihi Araştırmalar /. (Ankara 1951) adlı kitabın 159-248 sayfalan 

arasında yer almıştır. Burada F. Köprülü’nün yazıları I908’den baş

latılarak 1950 yılma kadar getirilmiştir.

Osman Turan, RuıdKöprülü'nün ilınf neşriyatı (İstanbul 1953). Bu 

bibliyografya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından çıkartılan 6a 

Doğum yılı münâsebetiyle Köprülü Armağanı (Melanges Fuad Köprü-
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591;599.

‘ 'Osıuanlı imparatoıhığımun Emik Menşei Meseleleri”, BcJleıen, Vll/28 

1943, s.219-313.

“Kay Kabilesi Hakkında yeni Notlar", Belleten, V1İ1/3Î, 1944, s.

421-452.

“ Türk ve Moğol Sülâlesinde Hanedan Azasnıın İdamında Kan Dökme 

Menmuiycti", Türk Huknk Tarihi Dergisi, 1944, s. 1-9.

“ Türk onomaslique'ı Hakkmda’’, İst. Ünv, Ed, Fak. Tarih Dergisi, 

1950, I, PlX-236.

Köprülü’nün gazete ve dergilerde çıkan edebî, fikrî ve ilnıî yazilan- 

nııı hepsinin bir listesini vermeye burada ne imkân ne de k'ızıım var

dır. Ancak araştırıcılara bir kolaylık olur ümidiyle, kendisinin çeşitli 

zamanlarda yazılarıyla katıldığı gazete ve dergilerden başlıcalarının ad

larını da şöylcce sıralayabiliriz.

Dergiler: Azerbeycan Yurt Bilgisi, Belleten, Bilgi Mecmuası, Büyük 

Mecmua, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Dergâh Donanma, Halka Doğ

ru. Hayat, İçtihat, İslâm Mecmuası, M illî Mecmua, M illî Tetebbular 

Mecmuası, Serve(-i Füının (1909-1912 arasında burada 70 makale 

ve 25 şiiri çıkmıştır), Şâir, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, Türk Hukuk 

ve İktisat Tarihi Mecmuası, Türk Yurdu, Türkiyat Mecmuası, Ülkü. 

Ümit, Vakıflar Dergisi, Yeni Mecmua,.

Gazeteler: Akşam, Cumhuriyet, Dersaadet, Dikkat (başmakale), Hak 

(başmakale), İkdam (1914-1916 arasında 27 ve 1920-1922 arasın

da 77 makalesi, 1928’de de 7 makalesi çıkmıştır), Kudret (başmaka

le) Kuvvet (başmakale), Millet Yolu, Son Saat, Tanin, Tevhîd-i Efliâr 

(aynı gazete daha önceleri Tasvîr-i Elkâr, Taslîr-i Efl<âr, Tenvir-i Ef

kâr ve İııtihab-ı Elkâr isimleriyle de yayımlanmış en sonunda Tevhid-i 

Efkâr adını almıştır.)\/Rtan, Zafer-
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III

FUAD KÖPRÜLÜ’NÜN YAZILARI liAKKlNDAKİ 

Bİ15LİYÜGRAFYALAR

Prof. Fuad Köpriiiü'nun kitap ve nıekalclcri hakkında 1935-1975 

yılları arasında çeşitli bibliyoğrafyalar yazılmıştır. Bunları şöylece 

sıralayabiliriz:

Şerif Hulûsi Sayman, O. Fi of. Dr. f ı imi Köpriilü'nün yazıları için bir 

bibloyoğrafya ]9I5-I914 (İstanbul 1935, Burlıaneddin matbaası).

19 sayfalık bu ilk bibliyografya Köpıülü’nün 1913-1934 arasında 

yayımlanmış olan 289 makale ve kitabııu içine alır. İlk deneme oldu

ğu için tabiyatıyla çok noksandır.

Şerif Hulûsi. O. Prof. Dr.Fııad KÖpriilü’ni'm yazılan için bir bibli

yografya 1912-1940 (ikinci tabı İstanbul 1940, Ahmet Halit kü

tüphanesi) .
24 sayfalık bu ikinci bibliyoğrafya yine Şerif Hulûsi tarafından ha

zırlanmış olup, ilk baskıdan biraz daha iyiliir. Burada 325 makale ve 

kitabın adı geçmektedir, Ancak 325. sırada yer alan ve 1940’da ya

yımlanmış olduğu söylenen kitap, o yıl değil ancak 1962’de 

neşrolunmuştur.

Sami N. Özerdim, Oid.Prof.Dr. M. Fuad Köpiıi/ıi bibliyografyası 

1908-1950 ('Ankara 1951).

Millî kütüphane uzmanlarından Sami N. Özerdim tarafından hazır

lanan bu bibliyografya, Köprülü’nün 60. Doğum yıldönümünü kutla

mak için Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarınca çıkarılmış olup. Frof. 

Haşan Eren ve Prof. T. Halasi-kun tarafından hazırlanan Türk Dili ve 

Tarihi Araştırmalar ı. (Ankara 1951) adlı kitabın 159-248 sayfalan 

arasında yer almıştır. Burada F. Köprülü'nün yazılan 1908’den baş

latılarak 1950 yılına kadar getirilmiştir.

Osman Turan. FııadKöpıülü'nün ilmîneşri'yalı (İstanbul 1953). Bu 

bibliyografya Dil ve Tarilı-Coğrafya Fakültesi tarahndan çıkartılan 60. 

Doğum yılı münâsebetiyle Köprülü Annağam (M^langes Fuad Köpıü-
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İÜ), İstanbul 1953 adlı eserin XXXV-L sayfaları aıasmdayer almıştır. 

Fımd Köprülü’nim İlmî neşriyatı başlığını taşıyan bu bibliyografyada 

Köprülü’nün 1912-1950 yıüan arasında yayııniannıış 406 yazısına 

yer verilmiştir. Ancak bu bibliyografyada büyük yanlışlıklar ve karı

şıklıklar bulunduğu i(,in (meselâ bk.s, XLVIM ve devamı) ihtiyatla ve 

karşılaşlırma yapmadan kullanılmamalıdır.

özerdim, S.N. F. îiöpıiihi'niin yazılan Ek, Belleten,ı c. xxx ,nu  120 

(Elum 1966). s. 631-632.

Bu bibliyoğralya Sami Özcrdim’in 1951'de tertipleyip yayımladığı 

Köprülü BibİiyoğrafyEisı’na ek olarak tespit edilip Tarih Kururnu’na ve

rilmiş, ancak Fevziye Abdullah Tansel tarafından Memleketimizin A a  

kaybı Vıof-DiJ-ınu] KöfmiUi adlı makalenin sonunda yayımlanmıştır. 

Sayın Tansel, buna ilâveten Köprülü’niın 1950’den sonra çıkmış olan 

yazılarından 45 ianesinin adım aynı makalenin 633-635, sayfaların

da neşretmiştir.

Tansel, Fevziye Abdullah, ProC.Pı.Fııad KÖpıiıUVının yazılan için 

basilmiş bibliyogıal'yahu (Tihk Kiılliııü, sayı 68, Haziran 1968, s.

543-556).

Tansel bu makalede, yukarıda söz ettiğimiz bibliyografyaların ek

sik ve yanlışlıklarııii düzelttiği gibi, burada Köprülü’nün ilk yazısmm 

1905’le yayımlandığını belirtmiştir. Tansel bu makalesinde. Köprü

lü’nün o zamana kadar bibliyoğratyalardayer almayan yazılarım da 

maddeler halinde (s. 550-555) göslernıiştir.

Köprülü, Orhan F-,Profesör Fııad Köprülü için yazılmış Bibliyograf

yalar ve bunlara bâzı ilâveler (Türk Kültürü, sayı 93, Temmuz 1970, 

arası 616-620).

Bu makalede Köprülü Hakkında yazılmış eski bibliyografyalardan ayrı 

ayrı söz edildikten sonra Köprülü’uün 1950'deıı önceki 10 ve 

I950'dan sonraki 11 olmak üzere Bibliyogıafyalarda yer almamış olan 

21 yazısının adları verilmiştir.

Köprülü, Orhan r.jFuad Köprülü Bibliyogıafyasına yeni ilâveler (Türk 

Küllürü, sayı 120, Ekim 1972, s. 1242-5245).

Burada. Köprülü’nün evvelki bibliyograflarda bulunamayan 18 ya

zısı yer almaktadır.

Köprülü, Oıhan Köprülü Bibliyogıafyası'da yeni gelişmeler (Türk 

liiih iiril sayı 157, Kasım 1975, s" 52-55).

Bu yazıda Köprülü’nün daha önce gözden kaçmış veya daha son

raki yıllarda yeniden yayımlanmış yazılarına yer verilmiştir.

Köprülü nün yazıları hakkında yayımlaıınuş olan yukarıdaki bibli-
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yografyalardaıı soma da çeşitli yazarlar tarafından Köpriilü'nün kıyı

da kenarda kalmış ve unutıılımış yazılarından bahseden bâzı nıakcle- 

1er de yaynıılannııştır. Böyle olmakla birlikte kanaatimizce F.Köprü- 

lü'nını eksiksiz bir bibliyograryasını lıazırlamak çeşitli sebeplerden do

layı liemen hemen imkânsız gibidir. Ancak şimdiye kadar yayıınlan- 

iTiış bütün hibliyogıafyalar bir ataya getirilmek ve yeniden gözden ge

çirilmek sureliyle, Köprülü’nün sayıları 1500 civarında bııhınan şiir, 

makale,tenkit gibi çeşitli yazılarını bir arada ele alacak, olan tahlilî ye

ni bir Fuad Köprülü bibliygrafyası araşiuıcılar için çok yararlı olacaktır.

Fuad Köprülü hakkında yarılmış kitnp ve makaleler

A-Kitaplar: Köprülü hakkında ilk kilap A. Cerrahoğlu larafiiıdan 

yazılmış olup, Tnrilı nııhıyışı ohnuynn Tarihçi, VıuuUiöprüUi (İstanbııl 

1964) adını taşır. Bu tisale tamamen doklriııer bir görüşle yazılmış

tır. George Paık'ın da tx'lirttiği gibiilmf bir değeri yoktur. Taıafımız- 

dan yayınlanan KöprüJü'dcn seçmeler (Kültür yayınları. İslaııbııl 1972 

adlı kitap. 1-XI sayfaları arasında yer alan Hayat ve şahsiyeti kısmı dı- 

şmda Köprülü'niKedebî ve fikrî makalelerinden seçmeleri içine alan 

bir derlemedir. Ancak burada, Köprülü’nün varlığı unutulmuş ve bibli

yografyalarda yer aimamtş bâz» gazete makaleleri de yayımlanmıştır. 

Köprülü hakkında üçüncü müstakil eser Amerika’da yaşayan Ali Ga

lip Erdican adlı bir Türk tarafından master tezi olarak verilmiş ve Mcb- 

ınet Fuat Köprülü, A snufy o f his confrihııiion lo cııllııral Rerorm in 

modern Turkcy (Hartford, Conmecticut, 1974) adıyla bastırılmıştır. Bu 

kitap hakknıda daha fazla bilgi almak Türk Kühürii (Aralık 1975, sa

yı Î58, s.58-60)’da çıkan tenkit ve tanıtma yazımıza bakılabilir.

Kanaatimce, Köprühi hakkında bugün için en iyi monografi George 

T.Paık’ın îg75’le |ohn Hopkins (U.S.A.) Üniversitesi'nde doHorapâ3'e> 
sini kazandığı basılmamış doktora tezidir. The Life and IVritiugs ofMeh- 

met R ıad KÖpıülü, The hUelIcclıuıl and Tıırkish Oıliural Modernizali- 

on adım taşıyan bu eser 432 büyük sayfadan meydana gelmiştir. Köp

rülü hakkında en son eser Halil Berkıay admda genç bir ekonomist ta

rafından yazılmıştır. 109 sayfalık bu küçük ve tabiatıyla yazarın ken

di dünya görüşü çerçevesinde kalan kitap, Cıınılnıriyeı İdeolojisi ve Rıad 

Köprülü (İstanbul 1983) ismiyle yayımlanmıştır.

Kısaca belirtmek lâzım gelirse Köprülü hakkında ciddî bir monogra

finin eksikliği duyulmaktadır. Bu da Köprülü'nün alâka sahasının son 

derece geniş olmasından ileri gitmektedir.
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B- Makaleler: Köprülü hakkında yazılmış olan müstakil makaleler ise 

oklukça büyük bir yekûn tuîmaktadır. Bu makaleler arasında Prof.Os- 

man Turan, PıoC.Köymeii, Prof.Halil İnalçik, sayın F.Tansel’in ve kıs

men de benim makalelerim, üzerinde epeyce çalışılmış yazılardır. Ama 

bunların hiçbirisi yukarıda da beliritiğinı gibi bir monografinin yerini 

tutamaz. Bu makalelerin adlan aşağıda yazarların soyadı sırasına gö

re verilmiştir.

Acaroğlu, M.Türker "Oıd.Frof.Dr.M .flıadKöprülü ve Eseıleri", Türk 

Ymdıı, 5/7 (325). İ666,21.

Akder, Necati, “ Ord. Pror.Fuad Köprülü’nün İlmi Hayat ve Faaliye

tindeki Felselî Cepheye Umumi bir Bakış, Vnv. Dil ve Tarih 

- Coğicifa Fc t̂kiHtesiDergisi. c.XII,ıuı. 1-2, Nisan-Haziran 1954. 33-39. 

Alpiskendei, Ferid, Fuad Köprülü’nün Siyasi Şahsiyeti” , Türk Kültü

rü.u. 81. s. 653-655.Bimark, İsmet.ölümünün 2. Yıldönümünde bü

yük ilini ıidHnınmz Prof.Fımd Köprülü'nün Ardmdmı Önasya” , sayı 

3/34 (1968), s. 14-15.

Banarlı, Nihat Türkiye'de Türkoloji AraştırınalcVinın yorııhnak 

Bilmez Kurucusu. Fuad Köprülü" Meydan Gazetesi nu. 77, 5 Tem

muz 1966.

Banarlı, Nihat Sami,“Avrııpalı Alimler ve Fuad Köprülü Meydan Ga

zetesi, nu. 82, 83, 54 Ağustos, 9, 16, 22. 1966 

Banarlı, Nihat Smw,\'Avrvpah Âlimler ve Köprülü. Akademisiz millet 

ve Kö/)Mifıi" McydaîJ Gazetesi, nu. 87, 13 Eylül, İ966.

Banarlı, Nihat Sami,' ‘Köprülü 'nün URyaündan Çizgiler" Bilgi 20İ232, 

1966.

Banatlı, Nihat Sfımi, "Köprülünün Hayatından Çizgiler" Türk Kültü

rü (Köprülü özel sayısı), nu 47, Eylül 1966, s 960-968.

Banarlı, Nihat Sânii, "Köprülü'nün Rubaileri" Türk Kültürü, nu.59, 

Eylül 1967, s, 837-843.

Bc\ş{w, "Fuad Köprülü'ye tevcih edilen yeni Şeref Üyeliği Payesi" 

Türk Kühürü sayı 27, Ocak 1965, 210-211.

Bayrı, Mehmet HaJit, ' ’Meşnıdyet devrinin ilk ilmi müessesesi Türk 

Tarih Ercümesi nasıl kuruldu? Kimler İdare ediyordu? Köprülü 'nün Dü

şünceleri, Neşreld^ Eserler." Tarih Dünyası 3031 (1952^ s. 

1211-1216.

Caferoğlıı, Ahmet,"Bilinmeyen tarafları ile Fuad Köprü!ü"Türk Kül

türü nu. 47, Eylül 1966, s.943-947.

Caferoğlu, Ahmet, "Halaki Köprülü", Türkiyat Mecmuası, XVI, 

1968,s. 1-10.

24



“Cuııent Biüğraphy, Rwd Köpnilü, Vol. 14 (1953), s. 327-328. 

Eraslan, Keınal. “Fnad Köprülü, Edebiyat tmihçiliff ve bir eser" Türk 

Kühüıv, (Köprülü özel sayısı).nu 47. Eylül 1966,5.991-994.

Es Hikmet Feridun, Sorbon Üniversitesi'ne 7'ürk Bayrağım çektiren 

Adam, Yediğim, 5 Aralıl^ 1939.

Eseınenli, Bîlgay, Fiıad KöpıvJü'nün ardmdan, Türk Kültürü, (Köpıü- 

lü özel sayısı).nu.(7, Eylül 1966) S.983-984.

Etingü, Turgut, Köprükilür türbesinde bir Köprülü daha. Hayat Mec

muası, nu. 29, 14 Temmuz. 1966, s. 36-37.

Febvre, Lııclen. Aııx Origines de L 'Empire Ottoman (KöprüUi’nün.Les 

'Origines de 1/ Empire Ottoman’ı hakkında tanıtma yazısı), Annaies 

de’Histoire Economigiıe et Sociale, /X nu 43 (1937 ), s. 100-101. 

FındıkoğluZiyaeddin, Fahri, Sorbon ve Köpıiilüoğlu, Iş ve Düşünce, 

sayı 19 (1939) s. 231-232.

Fmdıkoğlu, Ziyaeddin, F., TürkSosyoloji talihinde Prof. M .Rıad Köp- 

rülü'nünyeıi ve hizmetleıi, İst. Ünv.İktisat FakiiltesiMecmuası, c.XXV 

(Temmuz-Eylül 1966) s. 129-139,

Fmdıkoğlu, ZJyaeddin Fahri, Türk Sosyoloji tarihinde Prof.M.Rıad 

Köprülü'nün yeri ve hizmetleri, İş ve Düşünce, sayı 263 (1968) s, 

17-27.

Fmdıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. Alim-i mümtaz, İş ve Düşünce, sayı 265 

(1969)s. 43-44 (mezar taşı kitabesindeki yanlış dolayısıyle). 

Filipoviç, Nedim. Müellifhakkmda not (Bu yazı Köprülü’nün Fransız

ca olarak yazıları Les Origines de L'Empire Ottoman (Paris 1935) adı

nı taşıyan eserinin PorjekJo osnıanshe Carevinr (Saray Bosna, 1955) 

ismiyle Sırpçaya tercüme edilirken. Köprülü hakkında Sırpça olarak ka

leme alınan bir makaledir. Nedim Filipoviç’in bu yazısı, Köprülü’nün 

eseri Osmanlı Devleti'nin Kıınılnşu, 1959 adıyla Türkçcye tercüme edi

lirken XXXI-XXX1X. sayfaları arasında yer almıştır. Aynı eserin 1972 

(Ankara) basımında ve daha sonraki üç basınımda da mevcuttur. 

Gökyay, Orhan Şaik.B/r öğrencisinin dilinden M.Fuad Köprülü, Türk 

Dili, sayı 421 .Ocak 1987 s. 50-57 (Bu 17.4.1986 0 inü Dil Kuru- 

mun’ca düzenlenen Köprülü’yü anma töreninde ynp'lan konuşmadır. 

Enad Köprülü ile Paris'te bir konuşma. Kurum, 15 Haziran 1935 

Bu konuşnıanm aslı Fransızca olarak Tribüne de Na- 

tion'da çıkmış, oradan Türkçe’ye tercüme edilmiş

tir.
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Guillard, R.Jnslilııtions Byzantinıcs, İnstitutions Mıisulmanes, 

Annaies D.}Ustoiıe Ecânoıuique et Sociale, Tem

muz 1934, s. 426-427. Bu kısa tenkit yazısı Köp- 

rülü'nün,B/za/J5 ınt'ıeseseleıinin Osmanlı müessC' 

selerine tesiıi hn^huuia bâzı nıülâliazaJar. Tiiık Hu

kuk ve İktisat Tarihi Mecmuası c.] .1931) nda çı

kan uzun makalesi iıakkındaclır. 198I'de aynı isim

le ve bir takım ilâveler yapılarak tarafımdan kitap 

şeklinde yaymılanınış olup, 1986’da ikinci baslu 

y a z ı lm ış t ır .

Haıtmann, Martin, Die Osnıanischc Zeitschrift der Nationalen 

ForscInıngcihDer İshlm c.VlI (1917), s. 304-326. 

Bu yazı Köprülü tarafından yayımlanan ve kendi

sinin de önemli makaleleri bulunan MiJli Tetebbu- 

lar Mecmuası (1915-16) ’nin ilk dört sayusı hakkın

da yazılmış uzun bir tenkit yazısıdır.
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IV

FUAÜ K örR Ü L Ü ’DEN SEÇMELER

HECE VEZNİNE DAİR

Bu vezin meselesi, uzun dedikodular arasında âdeta anlaşılmaz, an

latılmaz bir şekil aldı. Hece vezni taraftarı gençlerle aruz vezninin l'e- 

dâkâr nıüdâfileri arasında birkaç seneden beri sürüklenip giden müna

kaşalar, hiçbir, müsbet: netice verememekle beraber hâlâ devam ediyor. 

Bence bunun sebebi gayet basit: Her iki taraf da kendi iddialarının doğ

ruluğundan henüz şüpheli görünüyorlar. Onun için aruz veznine tataf- 

taı genç ve milliyeiperver şâirlere tesadüf edildiği gibi hece veznini kul

lanmakta mahzur görmeyen müfrit aruz taraftarlarına da rast gelini

yor. Yalnız şurasını ayrıca belirtmeli ki Türk milliyetperverliğinin ileri 

gelen nazariyecileri yalnız hece veznini millî vezin telâkki etmekte he

men hemen müttefik oldukları halde “ Fikret” gibi aruzun en büyük 

üstadı hece veznini kullanmaktan çekinmiyordu. ‘

İstikbalde Türkçenin vezni aruz vezni mi olacak yoksa hece vezni 

nü? Bu İki iddianın da ayn ayrı taraftarları var. Hattâ bunların orta

sında, üçüncü bir sınıf daha var ki her iki veznin de müştereken kulla

nılacağını kabul etmek suretiyle fikrî bir itidal göstermek istiyorlar fa

kat bu üç muhtelif iddiadan hiçbiri şimdiye kadar sabit ve vâzıh ola

rak ortaya konamadı ki onlar hakkında münakaşa kâbiİ olabilsin. İşte 

biz, gittikçe karışan bir mesele hakkındaki görüşümüzü meydana koy

makla ona muhalif diğer fikirlerin şerh ve müdafaasına da serbest bir 

saha açmak isliyoruz.

Hece vezni, leh ve aleyhinde kaç senedir yürütülen mütalâlar ara

sında, dâima yürümekten, kendi tabiî yolunu dâima takip etmekten hiç 

geri durmuyor. Bundan dört sene evvel yazılan manzum eserlerle bu

günkü eserler şekil itibariyle tetkik ve mukayese edilecek olursa milli 

veznin aruz veznine karşı dalıa fazla tahakküm ettiği, mevkiini daha 

çok sağlamlaştırdığı derhal anlaşılır. Milli vezni ortadan kaldırmak is-

32



teyecek kadar aruz taraftarlığı gösterenlerin bile inkâr edemedikleri bu 

müspet lıâdise tarafsız bir tetkikçi gözüyle uzun uzun tedkike değer. 

Fil hakika bugün lıece vezninin aruza tanıamiyle üstünlük gösterdiği 

iddia edilemez; yalnız, içtimaiyatta bu gibi hadiseleri ölçmeye yara

yan basit bir mikyası bu mesele hakkında da kullanırsak az çok müs

pet bir netice elde edebiliriz. Bakınız nasıl: iki aksi cereyandan han

gisinin diğerine üstünlük sağlayacağını anlamak için ikisinin hadisele

rinden de ayrı ayrı birer silsile teşkil edilir; bu silsilelerin uzun bir za

man zarfında ne derece ve ne nispette birbirine üstünlük sağladığı zapt 

ve tesbit olununca istikbalin vaziyeti de takribi bir vuzuh ve katiyetle 

anlaşılmış olur.

Edebiyat tabiinizin muhtelif devirlerinde hece ve aruz vezinlerinin 

karşılıklı vaziyetleri, bunlarm hangi devirler yadigârı olduğu, her de

virdeki mütekâbil vaziyetlerinin içtimâi sebepleri tarafsız bir gözle an

laşılacak olursa, maziden hâle ve halden istikbâle doğru vâzılı bir fikir 

edinebilmek kablJ olur. Sözü fazla uzatmadan yalnız şunu izah ile ikti- 

fâ edelim ki Türkçenin en eski ve tabiî vezni hece veznidir; İran vası

tasıyla gelen İslâmiyet tesirleri altında anız vezni yüksek sıntdarın ede

biyatın girdikten hattâ süzülüp basitleşerek bir kısım halk arasına, halk 

edebiyatına sirayet ettikten sonra bile, hece vezni asırlarca yaşamış, 

halkın ebedii ihtiyaçlarını tatmin etmiş, tekkelerde, kahvelerde hat

tâ ebedi devlet büyüklerinin konaklarında bir kabul mevkii bulmuş 
tur. Yabancı tesirler altında kaldığımız uzun asırlar esnasında aruz vez

ninin yüksek sınıflar arasında hece veznine karşı çok iıstünh'ık sağla

dığını büyük sanatkârların elinde asırlarca işlendiğini inkâr edemeyiz; 

hicri beşinci asırdan başlayarak Tevfik Fikret’e gelinceye kadar birçok 

nesillerin elinde en yüksek bir âhenk alan bu vezne nazaran hçce vez

ninin şimdiki hâli, hattâ Aşık Paşa zamanını hatırlatabilir. Fakat ne 

kadar iptidâi bir halde kalmış olursa olsun hece vezni bizim rufıumuz- 

dan kopmuş samimi milli bir mahsûldür; Marmara kıyılarından Tibet 

hudutlarına kadar milyonlarca Türk Neşe ve kederini bu vezin ile te

rennüm ediyor. Artık buna karşı Acem şâirlerinin eski âhenklerini bu 

vezin ile terennüm ediyor, ajtık buna karşı Acem şâirlerinin eski âhenk

lerini yaşatmak istersek Türk’ün ruhuna tamamen yabancı kalmak

tan ilelebed kurtulamayız.

Lisanı sadeleştiren, Türkçeyi. yabancı akidelerin hükmü altından çı

kararak müstakil bir dil hâline getiren mili/ cereyan pek tabiî olarak, 

yeni kıymeüer yaratıyor, yani millî vicdanın neye kıymet verdiğini ara

yıp bularak yabancı tesirlerden her gün daha fazla kuvvetle kurtulu
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yor. Her şeyin ınülî bir renk ve mahiyet aldığı şu 7amanda. Şvraz ve 

İsfahan nâmelerini tekrar etmek için zaman ve mekândan sıyrılarak 

yürümeyen bir maziye sakinmak icap eder. Millî cereyanın şu üç dört 

senelik lıayatı, aruzun üstadlarını susturdu, aıuzu büyük bir kud

retle kullanan gençlerin kalemiciini kııdı, yeni yetişenlerin bu vezin 

ile terennüme mecbv» elti.

Millî hayatın bu pek zarurî ve ânî sadmesi neticesinde, bugün eski 

edebiyattan tamamen ayrılmış ve çok uzaklaşmış bulunuyoruz. Artık 

aruzun eski muayyen kalıpları yıkılmış, “ Fikret Halit Ziya” neslinin 

süsiü ve yapmacıklı lisanı bırakılmış, Fransız edebiyatından alınan ör

nekler kıyn\etini kaybctmişlir. İtiraf edelim kİ henüz sanatkârlık iliba- 

riyle onlar kadar zarifve kıymetli eserler yazılmadı. Milli veznimiz he

nüz işlenmemiş, haşin sesli bir âlettir; ona yeni Ijayatm musikisini neflı 

edecek nesilleri istikbalin fecirlerindreır bekliyoruz. Sonra, lisanımız bü

yük bir sanatkârın, üstat bir nesir yazarınm elinde yumuşamış değil

dir; mniihikâyecilerimizde, üslüpcularımızda daha zarurî bir kabalık 

var. Biz bunların hepsini itiraf ediyoruz. Fakat ne beis var? Millî ha

yatın yaratıcı kuvveti yarın edebiyat sahasında da âbideler kurmaya 

başlayacak, milli şâirler millî mevzuları yaratırken hece veznini en uelîs 

bir musikî âleti gibi maharetle kullanacaklardır. Yeni ihtiyaçların nasıl 

ve niçin doğduğunu, onlardan ne gibi neciteler çıkacağını anlayama- 

yarak gözlerini ölmüş asırlara dikenler her halde zamanlarının adamı 

sayılamazlar.

.....  1 Teşrinievvel 1331 (1915)

TÜRK-MACAR MÜNASEBETİNE DAİR

Macaristan’da pek az devanı eden Türk hâkimiyeti, Macarlarla asır

larca süren muharebelerimiz, hiç şüphe yok ki bu iki kardeş milleti bir- 

bhine daha iyi tanıtınış, birbirinin meziyellerini daha yakından anlat;- 

mıştır. Hudud boylarında uzun asırlar birbiri ile kaynaşan cengâver 

kanları, her iki milleti nasıl ruhen birbirine kaynaşınmışsa, karşıhklj 

olarak her iki millet edebiyatı da yek diğeri hakkında birçok hâtıraları 

ihtiva etmektedir. Eski müverrihlerimizin tantanalı zafernâmeleri klâ

sik şâiılerimizin birçok kaside ve mersiyeleri, şehrengîzleri Türk hâki

miyeti altındaki Macaristanı bize ne samimî bir suretle anlatır! Ve biz 

bu tafsilâta ruhen ne kadar âşinâ çakarız! Şüphe yok, eğer karşnnıza 

damarlarında aynı cengâver kanı dolaşan bu kahraman Asya milleti 

çıkmasa ve Türk istilâsını kendi kanı pahasına durdurmuş olmasaydı,
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AKaylardaiı kopup .gelen zafer nidalanınız çoktan Kızıl Elına (Roma) 

kapılarında işitilir ve katedrallerin bütün çanları o nidaların akislerini 

bastırmaya muktedir olamazdı...

Bugünkü Türk nıüttefsklen, Bizaiıs’m muazzam Fâlilı’i gibi Tuna'yı 

tabiî hudud addetmekten çok uzaktırlar... Fakat Balkanlarda, Tuna kı

yılarında, Macaristan ovalarmda yatan milyonlarca Türk şehidini ta

bii unutamayız. Yalnız biz değil, hattâ tarih de unutamaz. Budin, Peşte 

bize hayâien hiç yabancı değildir; ve işte bu aşinalık Macarlarla bizi 

yalnız irken değil, ruhen de birbirimize yaldaştırıyor. Filhakika, Ru- 

melide kendileriyle çarpıştığımız milletler içinde Macarlardan başka sev

diğimiz yoktur; ve bu sevgi bize, daha ırkî karâbetlerin meçhül olduğu 

zamanlardan kalmıştır. Hudutsuz ovalarda Macar kahramanlarıyla yan- 

yana yatan şehitlerimiz, Tuna’nın kayıtsız sularını hafif bir kırmızılık

la güzelleştiren kanlarımız, bu iki kardeş milleti birbirine bağlamak için 

tarihin bahşettiği kırılmaz bir bağ değil midir?

Türk- Macar münasebetinin'edebi vesikaları hakkında kâfi mâlûmât 

vermek, Macar ırkından yetişen Türk şâir ve âlimlerinin mahiyet ve 

kıymetini anlatmak, Macaristanın Türk idaresi altındaki manevî sima

sını, ruhunu teşrih etmek, faydası nisbetinde uzun ve kıynıetli bir tet

kike muhtaçtır.

CCıybâr Tuna bir Nemçe görünmez gözüme 

“ Nemçe" hCıbânı havâsiyle akan gözyaşına

Ol kadar kesreti var “ Beç” de civânânm kim 

Bin peri düştü disem, var yeri, âdem vaşma

gibi Peşte güzellerinin tavsiilcrine âid klâsik şiirlerimiz, “ Alî”nin, “ Ke

mâl Paşa-zâde’nin, 'Tütrıhî'’nin zarernâmeleri, birçok gazeller, şeh- 

rengîzler, hattâ “ Bâkî"nin büyük Süleyman hakkındaki edebî mersi

yesi, müverrihlerimizin birçok nefis şayiaları nasıl Macadarla müna

sebetimizin yâdigârları ise, “ Peçûyî” , “ Hisâli” gibi Macaristan’da ye

tişmiş birçok büyük adamlanmız da hep o münasebetlerin mahsulü

dür. Fakat biz burada bu uzun meselelerden bahsedecek değiliz! Halk 

edebiyatımızın eski mahsulleri arasından Macaristan hâtıralarını nak

leden birkaç ufak numune göstermekle iktifa edeceğiz.

Macaristan Türk hâkimiyeti altında bulunduğu zaman Türk âdetle

ri pek az zamanda yayılmış, aslen Macar olan birçok adamlar ilıtida 

eylemişlerdi. İşte onlar arasından halk şâirleri yetişmiş, kendi memle

ketlerinin güzelliği hakkında birçok eserler vücude getirmişler ve o eser-.
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leı i muharrik bcsielcrle asırlarca terennüm edilmiştir. Başlarında be

yaz kapakları, bellerinde murassa palhcnkleri, yeşim ve balgamı taşlı 

kuşakları, luüzeyyiMi bıçaklarıyle dikkati celbeden Peşle gazilerinin 

“kopuz" çalınakdaki malıaretlcrini Evliya Çelebi tavsif ede-ede bitire

miyor. Feşle'nin yetmiş tane “ lâlezâr ve mürgzâr” mesirelerinde dâ

ima söylenen şarkılardan biri mutlaka “ Derdli A ş ık " ın  şu  türküsü 

olacak;

Şol âlemde güzellerden 

Senin gil.)i güzel olmaz 

Yedi iklim memlekelte 

Senin gibi güzel olmaz

Benim ey cânıının cânı 

Güzellik sana erzânî 

Kime leşbih edem seni 

Senin gibi güzel olmaz

Ne liürisin ne perisin 

İki güzelin birisin 

Şimdi cihanın varısın 

Senin gibi güzel olmaz

Ey benim canımm cânı 

Hep güzellerin hünkârı 

“ Peçuy” şehrinin sultanı 

Senin gibi güzel olmaz

“ Dertli Aşık Eydür Cânânüm 

Keremler ettin sultanım 

Bu tenin içinde canım 

Senin gibi güzel olmaz.

Şâir Revâııî'nin “ lşret-nâme” sinde

“ Kopuz" gibi bir hûb-âvâz 

Ki sazın cümlesinden ola mümtaz

beytiyle methettiği kopuzu Macaristandaki gaziler yalnız mesirelerde 

değil, serhad kalelerinde de çalarlardı. “ Eğri“ kalesi hakkında söyle

nen “ yoktur sizinle vireniiz gidi Eğreli Eğreli” varsağısı kim bilir ne 

cengcûyâne bir beşte ile söylenirdi! Hudud boylarında olan her vaka-
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İlin böylece halk şâirlerine dâimi birer mevzu teşkil etmesi gayet tâbiî- 

dir. Kale hayatı bilhassa âşık âlemleri için en müsâit bir saha demekti; 

asjl teesüfe şayan olan cihet, o zanıamn terennümlerinden bize pek 

az bir şey intikal etimş olmasıdır.

Şarkiyatçı “ Dr. Kımos” un Zigetvâr veya Tamışvar’da OsmanlIlar

dan kalma eski kayıtlar içinde bulmuş olduğu “ Budin” şarkısı bizim 

için çok müessir ve çok kıymetlidir. İki asra yakın Türk hâkimiyeti al

tında kaldıktan sonranihayetdüşen “ Budin’’in hâtırası, zapt edilmiş 

şekli, bu ufak manzumede çok canlı bir surette yaşattırılmış! Sege - 

din’de Tamışvar’dâ ve en sonra Tuna kıyılarında kim bilir ne melül 

bir beste ile okunan bu şarkı, müverrih Râşid Efendi’nlnuzun sayfa

larla anlattığı Budin’in düşüşünü birkaç kıta ile ne beliğ hülâsa ediyor.

Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu 

Bülbülün figanı bağrımı deldi 

Gül alup-satmanın zamanı geçti 

Aldı Nemçe bizim nazlı Budini

Budinin içinde uzun çarşısı 

Orta yerde “ Sultan Mehmed” câmisi 

Kâbe suretine benzer yapısı 

Aldı Nemçe bizim nazlı Budini

Çeşmelerde âbdest alınmaz oldu 

Camilerde namaz kılınmaz oldu 

Mâmur olan yerler hep lıarâb oldu 

Aldı Nemçe nazh Budini

Cephâne tutuştu aklımız şaştı 

Selâtin Câmiler yanıp tutuştu 

Hep sabî sübyân âteşe düştü 

Aldı Nemçe bizim nazlı Budini

Serhadlar içinde Budindir başı 

Kan ile yıığrulmuş toprağı taşı 

Çerkeş alemdar şehidler başı 

Aldı Nemçe bizim nazlı Budini
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Kıble tarafından üç top atıklı 

Perşenîbc güniiydii. güneş tutuldu 

Cunın günü idi Budin alındı 

Aldı Nemçe Bizim nazlı Budini

Daha pek küçükken, Rumeli'den hicret etmiş ihtiyar ninelerimiz

den ‘ 'Budin” in zaptı hakkında bazı hikâyeler ve şarkılar dinlediğimi 

pekâlâlıatırlıyoruni: orada bir müt'tü kızı esir edilmiş, onun için “ ben 

bir müftü kızıydım..” diye başlayan pek müessir bir türkü mevcud ol

duğunu o îhüyariar daha eskileri» ağrınan naklederlerdi. Sonra;

Budin’in kalesi dörttür biri sahraya bakar 

Sokakları sel sel olmuş su yerine kan akar 

Al beni külTâr elinden Padişahın der Budin

türküsü gibi yalnız üç müsrasım hatırlayabildiğim eski bir türlü söy

lerlerdi... Uzun asırlar, sanki yabancı imişler gibi çarpışan iki kardeş 

millet için acı ve tatlı hâtıralar!... Her ikimizin damarlarımızda da ay

nı ateşli Asya kanırun kaynadığını anlamak için yıllarca döğüşmek icap 

etti. Fakat ne beis var! Macaristan ovalarına, Tuna sularına dökülen o 

kardeş kanlan bugün Macarlarla bizim aramızda o kadar kuvvetli, o 

kadar kırılmaz bir bağ teşkil ediyor ki eski müşterek hâtıralarımızın yâdı 

- o lıâtıraiar ne mahiyelte olursa olsun - ruhlarımızı birbirine daha 

yaklaştıracak ve kalplerimizi aynı hislerle çarptıracaktır.

Turan, 13 Teşrinisani, yılı belli değil 

(1914 -  1918 arası olmalı)

OSMANLILIK TELAKKİSİ

“ Osmaulı” kelimesi bir devlet,yani bir siyâsi hey’et adıdır; yoksa bu 

kelime Tanzimâtçıların zannı gibi “ dinde, lisanda ve netîce olarak his

siyatta müşterek”  bir millet unvanı değildir.BinaenaleyhOsınanlılık 

demek Türklüğün, Araplığın, Rumluğun. Ermeniliğin, v.s, toplu hey’eti 

demektir. Yâni bunların haricinde ve bunlardan ayrı hakikî bir Osman

lılık menuımu anlaşılmaz.

Her şeyde olduğu gibi, içtimaiyat sahasuida da bir kuvvetler muvâ-
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zenesi vardır. Ferdî hayat nasıl hayatî kuvvetlerin tevazüniyle kâim 

oluyorsa, içtimâi hayat da içtimâi kuvvetlerin tevazüniyle kâimdir. Os

manlI devleti muhtelif unsurlardan, yani muhtelif kuvvelerden mey

dana geliyor. Devletimizi büyük bir içtimâî dâireye benzetecek olur

sak. merkezi dâireyi Türklük, onun etrafmdaki birinci dâireyi ilkine sı

kı bir surette merbut olarak İsJâınJık,son dâireyi de Türk ve İslâm cazi

be kuvvetine tabiatiyle boyun eğmeye mecbur olan Hıristiyan unsur

lar teşkil eder. Osmanlı devletinin şimdiye kadar vatanm parçalann- 

dan bir çocuğunu kaybetmesi, Türk merkezî kuvvetinin zaafından ile

ri gelmektedir. Eski zamanlarda Türk-İslâm kuvveti, etraftaki Hıristi

yan unsurları-hattâ merkezden gelen temâyüUere sahip oldukları hal

de bile-muhafaza edebiliyordu.

Fakat bir çok âmillerin tesiriyle o merkezî kuvvet zaafa uğramaya 

başlayınca, Avrupa diplomatlannm entrikaları ve Hıristiyan unsurlar 

arasmda millî fikirlerin inkişâfı sebebiyle,en haricî kısımlardan baş

layarak zarurî bir ayrılma ve dağılma meydana geldi. Yunanistan, Sır

bistan, Romanya, Bulgaristan istiklâlleri bu telâkkî tarzı ile pek kolay 

tefsir olunabilir.

Siyâsi tarih tetkikatı bize isbat ediyor ki,Osmanlı devleti kuvvetHiken, 

yâra Türk-İslâm merkezi kuvveti salâbetini henüz kaybetmediği za

manlarda, memleketimizdeki Hıristiyan unsurlar maddi refaha, sükûn 

ve saadete mâliktirler. Isihat gürültüleri ancak biz kuvvetimizi kay

bettikten sonra Avrupa devletlerinin topraklanmıza karşı besledikleri 

ihtiraslar neticesinde ve milliyet ekonomilerinin inkişâfim müteakip 

meydana çıktı ve muhtelif milleyetlerin vatânm cüz’lerinden aynlma- 

lan tabii devletin bünyesinde bir takım buhranlar doğurdu ki bundan, 

Türk’lerle beraber diğer unsurlar da-maddeten-zarar gördüler.

Tanzimat devresi, Hıristiyan unsuriarı İslâm kavimleriyle aynı hu

kuka kavuşturacak meydana muhtelif din ve milliyetlere mensup in- 

sânlardan mürekkep bü- halita çıkarmak istediyse de, tabiî bu hülya 

tahakkuk edemedi. Hükümet şekünin müstabidâme olması, unsurlar ara

smda serbest bir cidal sahası ve inkişâf hazırlanmasım men etmekle 

beraber,bundan bilhassa Türkler ve İslâmlar zarar görüyorlardı. Hal

buki Hıristiyan unsurlar asırlardanberi alışıklan cemaat hayatını git

tikçe takviye ediyor, o cemaat fertleri arasmdaki milli tesanüdü kuv

vetlendirerek istikbal için hazırlamyordu. İşte Meşrutiyet'in ilâm bü

tün unsurlara müştak olduklan o zaruri fırsatı verdi; fakat eski Os* 

manlılık telâkkisinin devamı Rumeli’nin ziyai ve bilhassa iki İslâm mille-
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tin, Türklerle Anıavuüanıı. telâfi edilemez zararlara uğranıasıyle 

neticelendi.

OsmanlI devleti herşeyden evvel bir Türk-İslâm saltanatıdır. Mer

kezî kuvveti iblida Türklük ve İslâmlık teşkil eder. Halbuki henüz ken

di milliyetini İdrak edemediği için “ manevî bir birlik”  kuvvetini baiz 

olmayan bir Türklük ile ayrı ayrı millî hayattan mahrum ve biı^aena- 

leyh dağılmaya mahkûm âciz bir İslâmlık, Osmanlı devletinin muh

taç okluğu merkezî kuvveti teşkil edemezdi. Böyle kendisini muhâfa- 

zadan âciz bir kuvvet, nasıl olur da milliyetlerini anlamış ve manevî 

bir birlik vücûde getirmiş unsurları etrafında muhâfaza edebilir? Hele 

o unsurlar, merkezî kuvvetin zaafını görerek esasen ayrılıkçı olan emel

lerini bir an evvel tahakkuk ettirmeye çalışırlarken!

Türkçülerin daha Balkan Harbi’nin ferdasında kendileri için tayin 

ettikleri siyâsî esaslar hülâsaien şunlardı:

I- Memleketimizdeki hülüıı unsurlatın saadeti, ancak kuvvetli bir 

Osmanlı devletinin mevcudiyetiyle kabilidir, Osmanlı saltanatının sar

sılmış istinatgâhlarını kuvvetlendirmek için alınacak başlıca tedbir, bu 

saltanatın, esasını teşkil eden Türklerin millî bir uyanışa mazhariyeti 

sebeplerini temindir.

II' Dinî bağların İslâm milletler arasında çok kuvvetli olması hase

biyle Türklerle, Türkiye'deki sair İslâm milletler arasında sıkı bir his 

iştiraki vardır. Binaenaleyh imparatorluğun eıı mühim bir dayanağı 

olan ve Türklerden ayrı bir coğrafi sâhada oturan Arapların da millî 

bir uyanışa mazhariyetlerine, yani Osmanlılığın hakikî menfaatleriyle 

ve Türk milliyetçiliğiyle tamamiyle telifi kabil, hattâ elzem ve zarurî 

bir (Arap) milliyetçiliğinin teşekkül ve inkişafina çalışmalıdır.

111- Memleketteki başlıca gayr-i müslim unsurlar Kumlar,Ermeniler 

ve Yahudilerdir. Halbuki bunlar tamamiyle Türk ve İslâmlarla karış

mış bir halde olup, tarihî ve iktisâdı zaruretler o suretle yaşamalarım 

icap ettiriyor. Asrın icaplarını müdrik ve başka milliyetlerin hukukuna 

hürmetkar olan Türkçülere göre, devlet hayatında l ıirk-İslâmlarla ay

nı haklarave vazifelere malik olmaları lâzım gelen bu cemaatler, kendi 

hürriyetlerinin inkişaünı temin hususunda da tamamiyle serbest 

bulunmalıdırlar.

İşte biz bundan altı sene evvel bu kadar geniş bir program meyda

na koyduğumuz halde, bu programın hiçbir noktası o zamandan beri 

memleketi idare eden hükümetler tarafindan tatbik mevkiine konma

dı, eğer crhükümetler Türkçü olsaydı, yukarıdaki esaslara tamamiyle
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zıt hareketlerde olsun bulunmazdı.

Altı seneden beri zuhur eden hâdiseler, yukarıda hülâsa ettiğimiz 

eskiTiirk(.nIiik programının memleketin ihtiyaçlarına ne kadar uygun 

olduğıınu gösterdiği cihetle binada onu tekrar müdafaa lüzûımınu his

setmiyoruz, yalnız bugünkü ahvale nazaren ufak bir iki mülcihaza da

ha serd ve ilâve etmekten kendimizi alamadık.

Bugünkü Osmanh devleli arazisi etnografya noklasından başlıca iki

ye ayrılır; 1- Hemen kamilen düşman istilâsı altında bulunan Arap 

memleketleri 2- Trakya ve Anadolu’dan mürekkep Türk vilayetleri. 

Türkçülüğün Arap meselesi hakkmdaki görüşünü gelecek nıakalemiz- 

de izah edeceğiz. Türk vilâyetlerine gelince, Türkier ve dini ve vata

nî hisleri itibariyle Türkierden hiçbir suretle tefrik edemeyeceğimiz, 

Kürtler, Lazlar, Çerkesler gibi İslâm kavimlerin büyük ve kat’i ekseri

yeti haiz olduğu bu kısımda gayr i müslim olarak Rumlar, Ermeniler, 

Yalıudiler vardır,

Bunlardan Yahudilerin hiçbir ayrılma emeli beslemedikleri muhak

kaktır. Kumlara gelince, Yunanistan’a karşı büyük bir bağlılık besle

melerini gayet tabiî gördüğıimüz bu vatandaşlardan pek hareretli olan

lar Yunan tâbiyetine geçebilirler;^ fakat maddî ve iktisâdî menfaatler 

ile Osmanlılığa bağlı olan ve her yerde ekalliyet teşkil eden şâir Rum

ların kendilerine hukuki müsavaat, milli inkişanarmın serbestliğini te

min edecek, ekalliyetlerin hukukuna riayetkar kuvvetli ve âdil bir dev

lete merbut olmamalarına ihtimal verilemez. Bilhassa Yıınanistan ile 

Osmanh devletinin coğrafi vaziyetleri itibâriyle tabiî müttefik oldukla

rı, istikbalde her ekisinin de aym Slav tehlikesine mâruz bulundukları 

düşünülünce, Rumların Yunanistan'a ınânen bağlı olmakla beraber, 

aynı zamanda iyi bir Osmanh vatandaşı olabilecekleri de uzak bir ihti

mal değildir. Fakat bunun için, evvelâ, Osmanh devletinin her türlü 

ayrılık emellerini kaldıracak derecede kuvvetli olması, sânij’en de Yu

nanistan ricâlinini realist bir siyaset takibi lüzumunu idrak etmeleri 

icapeder.

Ermenilere gelince, burada maziyi uzun uzun karıştırmak isteme

yiz. İslâmlann Ermenilere, Ermenilerin İslâmlara yaptıkları cahilâne 

fenalıklar, katliâmlar artık bundan böyle ebediyen silinmelidir. Her iki 

tarafın haricî tahriklere kapılarak hakikî nTenfaatlerini bir türlü anla

yamamaları, Ermeniler kadar Türkier için de meş’fım oldu, Asırlarca 

beraber yaşayan, dost geçinen bu iki millet,mukadderatının birbirine 

bağlı olduğunu ortık anlamalıdır. Bundan böyle câhil, menfaatperest
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komitccilcr yeıinc, milletinin njcııfaalini müdrik, uzağı gören müte

fekkirler lıu iki Miifk’lin ıııünasebelleriııi tanzim ederlerse, şimdiye ka

dar olan zararlı yanlış anlamalara bir nihayet verilmiş olur. Ermenile- 

re hukuki müsavat, milli İnkişanartmn seıbestliğinl temin edecek âdil 

ve kuvvetli bir Osmanlı devletine onlann maddi ve İktisâdi pek sıkı 

bağlarla bağlı olacakları tebiidir.
Bundan başka cenubî Kafkasya’daki Frmeni Cumhuriyeti, coğrafi 

mevkii itibârıyic Osnıanlı Devleti’nin samimi bir dostu olacağı için Os- 

manU Euncnilçunuı Tüvklcre kaiş» daha dostâne hisler beslemeleri de 

kuvvetle me’muldur.

İşte bu izahat gösteriyor ki Türkçülerin Osmanlılık telâkkisi hem hâ

diselerin hakikatine uuitabık ve hem de “ Wilson” un istediği kadar 

hürriyetçidir.

Ondan başka; Buhi'nriyetçi telâkkilerimizin hâdiselerin tesiri altın

da yeni meydana gelmiş değil, altı sene evvel ileri sürülmüş olduğu 

da düşünülünce bu husustaki samimiyetimizden hiçbir suretle şüphe 

edilemez. Yine tekrar ediyoruz: Osmanlı Devletinin kendini terkip eden 

unsurların saadet ve relahını, milli inkişallarmı temin edecek tam bir 

ahenk dairesinde ileıiiyebilmesi için, her şeyden evvel Türklerin millî 

bir vicdana malikiyelleri elzemdir; eğer Türk mütefekkirleri bu haki

kati anlayarak Tüıklüğün uyanmasına bütün kuvvetleriyle çalışmaz

larsa, ne Osmanlılığın bekası, ne de sair unsurların rel'ah ve saadeti 

lemhı olunabilir.
Akşam, 28 Teşrinievvel, 1333 (1918)

HAYAT VE EDEBİYAT

Hayatın en büyük esası samimîliktir. Bu itibaıla , hayat ile rabıtası 

olan edebiyat, mutlaka samimi bir edebiyattır denilebilir. Hayatı en gizli, 

en karışık köşelerine kadar göstermeyen, ruhumuzun hamlelerini an

latmayan, duygulaıımızı tıpkı hayatta olduğu gil>i sal ve derin bir su

rette duyurmayan. elemlerimizi, felâketlerimizi, ahlâki yaralarımızı açık- 

açık aksettirmeyen bir edebiyat,hayat ile rabıtasız ve sahte bir edebi

yattır, Öyle bir edebiyat, kelimeleri dizip, onlar üzerinde işlemek hu

susunda belki pek uıâhir kuyumcular çıkarabilir; belki onlar çok süs

lü, çok göze çaıpacak şeyler yapabilirler; fakat ne kadar yazık ki bü

tün bu sahte mahsuller muntazam kış bahçelerinde yetişen iri yaprak

lı, parlak renkli çiçeklere benzer: Uzaklığından dolayı bize çok cazibe
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li, çok harikulade göriineıı o nıeçhüi sıcak iklimlerin bu göz kamaştı

ran malısıılleri. nasıl açık bir havaya sert bir rüzgâra dayanamazsa, 

hayat ile alâkası olmayan böyle bir edebiyat da zamanın nihayetsiz 

kasırgaları önünde süprülup gitmeye, yahııi limonluğıın dar, sahte ha

vası içinde yaşamaya mahkûmdur... Halbuki bedii his. hisleıimlzin en 

İlâhi ve en derunîsi yani en samimisidir: Akşam rüzgârı ile inleyen bir 

çam ormanın karanlık hışıltıları ne kadar tabii ise, ruhim güzellik kar

şısında duyduğtı hisler de hayatın en derin ve anlaşılmaz köşelerin

den birden bire fırlayıp çıktığı için, her şeyden çok samimîdir. İşte bu- 

nun gibi cemiyetler, milletler için de ‘ 'güzel" ve “ iyi”  telâkkilerinden 

daha “ millî”  hiçbir şey yoktur. Bir cemiyeti başkalarından ayırmak 

isterseniz onun din ve ahlâk hakkmdaki, güzellik hakkmdaki samimî 

duygularım arayınız. Çünkü bunlar doğrudan doğruya ruhundan kop

tuğu için hayatının en samimî cihetleridir.

Bizim daha İslâmiyet dâiresine girmeden evvelki edebiyalımız, mu

sikimiz,iptidâi olmakla beraber cemiyetin sinesinden kopan ve bun

dan dolayı işitildiği zaman gögüsleri heyecanla kabartabilen basit bir 

dağ edebiyatı,bir yayla havası idi. Yiğitlik hâtıraları bütün halkın ru

hunda yaşayan eski kalıranıanların destanları okundukça, altın direk

li otağındaki hakandan kısrak sütü sağan kadınlara kadar bütün Tür- 

keliruhlarında aynı dalganın kabardığını duyarlardı. Dağdan dağa or

man perileı i gibi keskin ıslıklarla seslenen beyaz . gocuklu çobanların ka

mış düdüklerle çaldıkları o havalar, “ Tekin; Prens’ ’lerin Hint ve İran 

eşyasıyla süslenmiş poıtrelerinde de aynı tesii.i yapardı. Yâni o zamanki 

edebiyat bülün ruhları bir noktaya to|)layabilen, hepsine aynı heyeca

nı veren, onlara müşterek bir zevk lıayatı yaşatan sağlam bir edebi

yattı. Kır çiçekleri kadar basit, dağ havaları kadar vahşi olmakla bera

ber, doğrudan doğruya Türkelinin ruhundan kopan saf , samimî bir 

edebiyat... Bunda bitip tükenmez belagat, kaideli, muayyen ve nıaZ’- 

but şekiller çok kullanılmaktan artık kalıp haline gelmiş istiâıeler, di

mağın, uzun uzun düşünerek bulduğu işitilmemiş teşbihler, yoktu; 

“ ozan" denilen halk şairleri onlardan nümûneler saklayan, kitaplı, 

kütüphaneli adamlar değildi. Bozkırların kül rengi gökleri altında, esen 

rüzgârlardan bir ses, akan sulardan bir âlıenk, dağ çiçeklerinden renk 

ve koku alan bu iptidâi sanatkârlar, belki, sırtında koştukları kısrak

lardan daha başı boş, daha kendi temayüllerine tâbi yaşıyorlardı. Sa

natın bütün unsurlarını, lisanını, veznini,mevzularını dâima halktan 

aldığından dolayı, “ ozan’ 'ın basit ezgileri Türkeli’nin nihayetsiz ova

larında, karlı dağların tepelerinde, karanlık ormanların pınarlarında yıl-
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İarca yaşadı ve hâlâ da yaşıyor,...Hakikaten.yshancılann gögsüııdeıı 

kopan seslere dâima kayıtsız kalan halk, kendi luhununtıağınclerini 

pek iyi bildiği için üiui duyar duymaz derhal yüıeği kahanr ve agk kal

binin bütün safvet ve samitniyeü ile o nağmelerin geldiği tarafa koşar. 

Eslelikçilerin uzun talılillcric |)ek müşkül bulabilecekleri bir hakikati, 

halk çok defa, litrî bir aşinalıkla derhal duyabihnişilr!

İran numunelerini laklil ederek sataylarda ve medıeselerde vücüda 

getirdiğimiz eski edebiyat, gazel ve kaside edebiyatı,hu ilk devirlerin 

tamamen zıddı sayılabilecek bir mahiyeti hâizdir. Bozkırların, dağla

rın vahşi ve yapmacıksız sesleıini Ikaval ve kopuzla inleten edebiyat, 

nasıl doğrudan doğruya milletin hayatından dağnuışsa, bu gazel ve 

kaside edebiyatı da o kadar halk hayatından uzaktır. Bir defa lisan hal

kın lisanından bambaşka olduğu gibi, vezin ve mevzu halk ile hiç te

mas etmeyecek kadar ayrıdır. Zevkleı ini medrese ve saraylarda Acem 

şâirlerinin divanları ile terbiye eden eski şâirlerimiz halktan her suıet- 

İeayrılmayıkendilerine büyük bir şeref biliyorladı. Halkın söylediği bir 

lisan ve ahengini anladığı bir vezinle yazı yazmak, onlar için barbar

lıktan başka bir şey sayılmazdı. İşte “ halkı sürünen hayvanlara ben

zettikleri için” eski şâirler mütemadiyen hayattan uzaklaştılar; mille

tin ruhundan kopan sesleri duymamak maksadı ile kulaklarını tıkadı

lar; dışardaki âlemi görmemek için gözlerini kapadılar; nihayet, kör, 

sağır bir halde, eski Acem divanlarında gördükleri yapmacıklı,sahte 

âlemi kendi hakikî muhitleri addederek onun gülleri, bülbülleri, akar

suları, pervaneleri arasında kayıtsız terennümlere daldılar. Gazelleri, 

şarkıları, sâkinâmelcn, (erkip ve terci-i bendleri ile, bütün eski edebi

yatımız kökü havada Tı'ıbâ ağacına benzer. Şâirler, içinde yaşadıkları 

muhit ve mensup oldukları milletle o kadar az alâkadardırlar ki, di

vanları dolduran ince ve yapmacıklı binlerce beyit arasında uzun uzun 

araştırdıktan sonra belki mahalli bir renge, milli bir hususiyete tesa

düf olunabilir. Çünkü onlar “ hayat" deyince etraflarındaki âlemi de

ğil, Acem divanlarında ve kendi kafalarında yaşayanmuhayyel bir kâi

natı görüyorlar, onun seslerini terennüm ediyorlardır. İlk İran üstad- 

larınm renkli fırçaları ile bu âlemi anlatmak o kadar müşkül sayılamaz 

elimizdeki binlerce divanın her sahifesinde bunu görmek ve gösteı mek 

mümkündür...
Külüphaneleıimizdeki müteaddid resimli ki(a[’ların birinde meselâ 

ya eski bir “ Şehnâme“ yahul bir 'J lam se " nüshasında bir kaç kıy

metli Acem minyatürü görınüşüuüzdür. İşte eski şâiılerimizin haya-
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linde yaşayan kâinat onlardan tainaniiyle farksızdır. Hakikî hayatta 

hiç yeri olmayan çok koyu yahut çok açık mahdut renkler, dalların, 

yaprakların, kostümlerin en ince teferruatına kadar gösteren dikkatti 

ve yorucu bir itina,uzun selviler, selvileriiı üzerinde rengârenk kuşlar, 

yerde bülün nakışlan en kusursuz bir surette gösterilmiş parlak halı

la r ... En sabırlı adamı çıldırtmaya kâfi gelebilecek bu inanılmaz dikkat 

ve ilina, teferruat İtibariyle çok nefis ve çok hârikulâde şeyler vücûda 

getirebildiği halde, ne kadat yazık ki eserin umumî heyetine yüksek 

bir kıymet verememektedir. Çünkü hayattan ve hareketten-kelinıenin 

en geniş mânasıvle-niahrumdur. Manzara kaidelerinin mevcudiyetin

den tamamen gafiet edilerek yapılan bu resimler, birbiriyle çarpışmış 

iki satıh arasında ezilen, yassılan şeylere benzer: Atı üzerine binmiş 

bir cengâvcr görürsünüz W ne atında ne de kendisinde bir hayat eseri 

vardır. Uçan kuşlar, akan dereler, açılmış çiçekler kâmilen cansız ve 

yapmadır. Sonra meselâ nispetsizlik o kadar hayret vericidir ki, dağ

dan büyük atlara, selvilerden boylu âhûlara rast gelinir. Böyle bir sa

nat. kim ne derse desin,nihayet tezyînî bir sanat addolunabilir ki bu 

da asla sanatın en yüksek şekli değildir. Yüksek ve hakikî sanat asıl 

ona derler ki hayatı bütün genişliği ve bü/ün saiTiimîliğiyJe okuyucuya 

duyurabilsin. Ancak yapmacığın bittiği yerde sanatın, başlayabile

ceğini, nedense, hâlâ anlayamadık!

Tevhid-i Etkâr: 18 Mart 1922

MESLEK İNTİBAI

Yeni ders yılının başlamak üzere bulunduğu şu son günler, lise tah

silini bitirip artık kendilerine bir meslek intihabı mecburiyeti karşısın

da bulunan gençler için çok üzüntülü, hâttâ buhranlı bir mevsimdir. 

Kayıt ve kabul muamelesine başlamış olan Daıülfünûn şulx;lerinin, yük

sek mekteplerin ilânları karşısında, onlar uzun uzun düşünürler, mü

şavere ederler, tereddüd ve üzüntü içinde saatler, günler geçirirler.

Ve bunda, şüphesiz çok haklıdılar. Çünkü atacakları adını, bayat

larının sonuna kadar müessir olacaktır. Çok defa tabiî istidatlaruiın ken

dilerini sevkettiği mesleğe girecek yerde, hayatta kendilerine daha çok 

kazandıracağını, daha çok refah ve saadet teinin edeceğini ümid ey

ledikleri başla bit mesleğe girmek zaruretini duyarlar. Aile muhitinin, 

dost ve arkadaşlarının birtakım umumî telâkkileri kendi iradeleri üzü- 

rinde müessir olur; müthiş bir şaşkınlık, bir buhran içinde kalırlar.
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Bu tıievsinılerde gençliğin bu buhranını,bu üzümlülerini pek yakın

dan bildiğim için; onlarİa küçük bir hasbıhakle bulunmak istiyor. Eski 

bir hoca sıfatıyla,onların dertlerine bu tereddütlerine tamamen âşinâ

yım. Eğer ıızun senelerin tecrübelerinden doğan bu satırlar, bir kaç 

genci tereddüt ve ızdıraptan kurtarabilirse, onlara müstakbel hayatla

rında takip edeceleri doğru yolu gösterebilirse, bu bence en büyük sa

adet olur.
Meslek intihabında gençlerin her şeyden evvel dikkat nazarına al

maları icap eden şey, kendi fıtrî temayülleri, istidatlarıdır. Kendi te

mayül ve istidadını hiç düşünmeyerek, hayatta daha çok refah ve sa- 

adett temin edeceği zannedilen başka bir mesleğe intisap edenler.hüs

rana mahkûm olurlar.Herşeyden evvel şunu bilineli ki mesleğin iyisi 

fenası, kârlısı kârsızı yoktur; yalnız o mesleğe intisap edenlerin liyâ- 

katsızı vardır. Hayatta muvalVakiyet ve refah, mesleklerinde sivrilen, 

kudret ve liyakat gösteren, çalışan insanlara mahsustur; yoksa en kârlı 

addedilen bir mesleğin bile değersiz, haltâ vasat bir müntesibi kendi

sine parlak bir hayat temin edemez. Meselâ doktorluk yahut avukat

lık, memlekette hâkim olan umumî kanaate göre kârlı bir iştir; halbuki 

hocalık veya felsefe, tarih, edebiyat, arkeoloji gibi nazarî ilimler,yine 

umumî kanaate göre insanı beslemeyen şeylerdir. Ben eminim ki genç

lerimizin yüzde doksanı bu fıkır ve kanaattedir. Halbuki hayat, gözü

müzün önünde bu telâkkilerin ne kadar yanlış ve esassız olduğunu gös

terip duruyor; hayatta muvaffak olan doktorlar veya avukatlar, an

cak kendi mesleklerinde sivrilmiş olan mahdııd insanlardan ibarettir; 

sây ve kabiliyetleri o dereceye yeüşemeyen ne kadar doktor ve hu

kukçu görürsünüz ki, hayatları İliç de parlak değildir. Bilakis en kâr

sız addedilen nazari meslekler müntesipleri arasında, kudret ve faali

yetleri sayesinde çok yüksek bir refah mertebesine erişmiş insanlar da 

zonnolunduğundan fazladır.

Sonra, burada, hiç unutulmaması icap eden bir kaç nokta daha var

dır; hayatta saadet ve nıuvalTakiyet yalnız maddî mikyaslarla, yani 

kazanılan para ile ölçülmemelidir. Maddî sefalet, şüphe yok, çok kor

kunç bir felâkettir; lâkin saadet ve muvaffakiyet, şeref ve haysiyet de, 

hiçbir zaman paradan ibaret depdir, Memleketimizin hattâ bütün dün

yanın bugünkü İktisâdi şartlan ne kadar ağır olursa olsun, gençleri

miz mânevi saadederi büsbütün de hiçe saymamalıdır. Bir tefeci her

hangi birborsadalaveresindeki kazancından dolayı büyük bir memnu

niyet hissedebilir, lâkin unmnıî takdire mazhar yeni bir eser yaralan
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nuıellifin, İlmî bir keşifte bulunan âlimin, memleketine büyük bir mu

vaffakiyet kazandıran kumandatıın vicdanî saadeti ondan yüz kere dah.ı 

büyük, daha derin ve dalıa asî! değil midir? Gençlik ve bilhassa kajı 

ve demir tazyiki altında, milfetimizin bin bir fedâkârlığına şahid ola

rak yetişmiş bugünkü Türk gençliği herşeydeiı evvel “ mefkûreci”  ol

malıdır. Maddi refah, cismânî ihtiyaçlarımızı tatmin edebilir; o 

“ cisınânî” ihtiyaçların yanında ve onun fevkinde bir de“ ruhânî”  ih

tiyaçlar vardır. Bunu temin edebilen mesut insanlar, ancak 

“ mefkûreciler'' dir.

Genç Türkiye Cumhuriyeti bugün her cinsten meslek ve ihtisas adam

larına muhtaçtır: Ziraatçi, bankacı, iktisatçı, mühendis, mimar, tabib, 

hukukçu ihtiyacı nasıl iıissedilmiş ise, aynı suretle meselâ tariliçilere, 

lisancilara, sanatkârlara, âlimlere, hocalara v.s. da muhtaç bulunu

yor. Memlekette içtimâi iş bölümü derecesi süretle yükselmektedir; 

ve bu ihtiyaçlar hergün daha şiddetle kendini duyurmaktadır.Bu mes
leklerden her biri kendisine intisap eden bir insanı, memleketin İktisâ

di seviyesine göre, nisbi bir refah ve saadete mazhar edebilir. Binâe

naleyh gençler .yüksek meslekJerdenbirine girecekleri sırada, âmiyâne 

fikirlere uymayarak yalnız kendi temayül ve istidadlanna tâbi olmalı

dırlar. Hayatta muvaffakiyetin ilk ve son şartı budur. Yanlış telâkkiler 

ve telkinlere kapılarak bu Mıyük hakikatten tegâfLil etmiş ne kadar bed

hahlar tanıyorum ki onların bu yanlış hareketleri yüzünden yalnız ken

dileri değil, memleket de zarar görmüş, bir çok istidadlar boşu boşuna 

mahv ve heder olmuştur.

YeniSes, 3 Eylül, 1926

XVII. ASIR SAZ ŞAİRLERİMİZDEN KULOĞLU

Evliya Çelebi. Seyahatnâmesi’nin'beşincİ cildinde bir münasebetle 

saz şâirlerinden bahsederken, onlar arasında Kuloğlu'nu da zikreder. 

Bu kayda nazaran XVII. asır sazşâirlerinden olduğu k a f i surette an

laşılan bu Kuloglu’nun-eski mecmualarda birtaknn eserlerine tesadüf 

edilmektedir. 19 t4 ’te saz şairlerimize âit olan, Ikdam'da neşrettiğim 

makaleler silsilesinde bu Kuloğlu hakkında şu mütalâalarda 

bulunmuştum:

Bu devir saz şâirleri arasında en çok şöhret kazanan ve eserleı inde 

cidden samimî bir ruh ve sanatkârâne bir edâ bulunan şâir Kuloğlu’ 

dur. Acaba bu Kuloğlu kimdir? Alelâde ümmî bir ,sazşâiri mi? Yoksa
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ilim ve edebiyata vâiııf olduğu iıalde sırf bir hevesle o tarzda yaz» ya

zan bir adanı mı? Evliya Çcit’bi’nin oııu zımnen hakikî ısazşâirlerin- 

den göslermek istemesine rağmen, bilakis ikinci ihtimali daha kuvvetli 

buluyorum. Filhakika, dördüncü Murat devri ricalinden ve Halvetiye-i 

uşşakiye nıeşâyinhinden Gelibolulu Sinan Efendi halifesi bir Kuloğlu 

Mustafa vardır ki, Mesabilı i şerif’ i uazmen tercüme etmiş ve 1045'te 

ikmal ettiği divanına Divan-ı H ü m â y u n  nâmım vermiştir. Bu noktai 

nazarı kuvvetlendiren diğer bir delil de o devirde Tihkçe parmak hesa

bı ile şiirler yazmanın âdeta moda olmasıdır. Filhakika, 111. ve IV. Mu

rat hece vezniyle ilâlıiler, varsağılar yazmaktan mahzuz oluyorlar, Kı- 

rmı Hanlarından Mehmet Giray milli şiirler yazıyordu. Hükümdarların 

bile bu modaya uydukları bu devirde, esasen meşâyihden olan Kuloğ

lu ’nun bilhassa Yunus ve Kaygusuz feyziyle, milli şiirler yazması ga

ye t tabiidir...

Bu Kuloğlu Mustafa Efendi ve eserleri hakkında Osmanlımüelliferi 

(c. I, s. 146)’ nde malûmat vardır. Halbuki sonradan, Kuloğlu’nun 

daha çok eserlerini gördükten ve Mustafa Efendi’nin divanını tetkik 

ettikten sonra, bu eski fikrimden vazgeçmeğe mecbur oldum: Sazşâiri 

kuloğlu, münhasıran aşk ve kahramanlık hislerini terennüm eden, halk 

zevkinin bütün inceliklerini ve güzelliklerini eserlerinde azamî muvaf

fakiyette tespit ve temsil eden bir sazşâiridir: Halbuki Mustafa Efen- 

di’de hâkîm olan, bilhassa tasavvuf ruhudur. Mahlasları birbirinden 

farksız olmakla beraber, bu iki şâirin şahsiyetleri arasında uzak yakın 

hiç bir benzeyiş yoktur. Kuloğlu’nun, IV. Murat'ın ölümü münâsebe

tiyle söylediği güzel bir mersiye, onun (1640 milâdî: 1049 hicrî)’den 

sonra hayatta olduğunu anlatmaktadır.

Sultan Murat eydür şimdi zamane 

Dana da kalmadı beyler elveda 

Büküldü kametim döndü kemane 

Gezüp seyrettiğim yollar elveda
★ ★

Ardımca yürüdü zülf-i melekler 

Tersine devretti çarh-ı felekler 

Yeniçeri Sipahiler Solaklar 

Önümce yürüyen kullar elvedâ

★ *
Gazaya gitmeğe beyler dizilsün 

Kulların hep esâmisi yazılsun 

Tabutum düzülsün kabrim kazılsun 

Varup seyrettiğim çöller elvedâ
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★ ★

Ecelim yetişti yıldızını indi 

Dostların ağladı diişnıamm güldü 

Yapılan kadirganı deryada kaldı 

Şu Malta’ya giden yollar elveda

★ ★

Kuloğlu kulların yüzü ak olsun 

Düşman olanların bağrı dağ olsun 

Sultan İbrahim Han şimdi sağ olsun 

Harben fethettiğim eller elvedâ

Kuloğlu nun elime geçen muhtelif manzumeleri arasında, onun za- 

manmı gösterebilen, yalnız bu mersiyeye tesadüf ettim ki, Evliya Çe- 

lebi'nin verdiği malûmat ile pek iyi tetabuk etmekte ve şâirin zamanı

nı daha iyi anlatmaktadır. Nihayet SilâhdârTarilii'ude gördüğüm bir 

kayıt, bana bu mes'eleyi daha sarih olarak tenvir etli. Burada. IV. Meh

met zamanında 109/ 'de ölen vezir ve şâir meşhur Musahip Mustafa 

Paşa’dan bahsedilirken, ZafranlTolu'da doğduğııve Kuloğlu nami ile’şöh- 

ret bulan şâir Süleyman Ağa’nın mahtûmu olduğu tasrih (’dilmckte- 

dir. Mustafa Paşa’nın vefatında henüz kırk yaşlarını geçtiği tasrih edil

diğine göre, şâir Kuloğlu Süleyman Ağa'nın (1050-1057 Hicrî) tarih

lerinde Zafranbolu’da bulunduğu ve orada bir çocuğu doğduğu anla

şılmaktadır. İşle bu izahat, yukarıda zikretliğimiz mersiyeden ve Evli

ya Çelebi’nin ifadesinden çıkan malûmat ile birleştirilince, Kuloğlu Sü

leyman Ağa'nın zamanı ve hayatı hakkında umumî bir fikir edinmek 

kabil olur.

Kuloğlu gibi, Gevheri ve Âşık Ömer’den evvel Anadolu sazşâirleri- 

nin en marufu sayılan ve eserlerinin samimî cazibesi ve kuvvetli liriz

mi ile bu şöhrete cidden layık olan bir şâir hakkında bu kadar küçük 

malûmat elde etmek bile edebiyat tarihimiz için büyük bir şeydir. Onun 

eserlerinden ve şahsiyetinden ileride ayrıca bahsetmek isteıim. Kuloğlu, 

böyle bir hususî tetkike her suıetle lâyıktır. Yalnız burada, Kuloğlu’ 

nun, muâsırlan ve haleneri üzerinde kuvvetli tesirler icra etmiş oldu

ğunu ve ınesalâ meşhur Gevheri üzerinde bu ni'ıfnzun derhal göze çarp

tığını ayrıca kaydedeyim ki, • sazşâirimizin tarihi tekâmülünde onun 

işgal ettiği mevkiin ehemmiyeti daha iyi anlaşılsın.

Hîiyat Mecmuası, Sene 1929, sayı 132
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XXII. ASIR SAZ ŞAİRLERİMİZDE^' RAMİL 

KIRIM HANİ !V . MEHMET GİRAY

Bundan on yedi sene evvel eski bir mecmuada, Ktnm hanlantıdan 

IV. Melıınet Giray nâmına mukayyed olarak hece vezniyle yazılmış 

bir manzûme bulmuştum. Mecmuayı yazan adam, manzumenin ba

şında onun Melıınet Giray’a âit okluğunu billıassa tasrih ediyordu. Millî 

Tetebbular’ifi ilk sayrsificla Aş»k tarzının menşe ve tekâm ülü adlı ma 

kalemde bu manzumeden bahis ve hattâ ilk kıtasını neşretmiştim (s. 

17-18 nollar kısmında), Muahharen bâzı mecmualarda daha tesadüf 

etliğim bu güzel manzûme şudur;

Bu delirin haline eyledim nazar 

Her biri bir derde giriftar ancak 

Kemâle erince har ile gülzar 

Bülbülün âdeti ah ü zar ancak

Eğer padişaJı ol eğer kim gedâ 

Edegör borcunu vaktinde edâ 

Kimini sefaya düşürdü hüdâ 

Kiminin kısmeti zehr-i nıâr ancak

Yeter olmadın mı ey dil-i âkil 

Nice bir gezersin dünyada gâfil 

Baksana çalmdı Sur-ı İsrafil 

Oldu olanlara intizar ancak

Kimi Mâil olmuş nıâl-İ df'rnyaya 

Kimi nâil olmuş tâc ü kabaya 

Kimi devriş olmuş girmiş abâya 

Kimi âşık olmuş hâkisar ancak

Aşk-ı İlâhîden alıgörse bak 

Aü /f ol dünyaya ibret ile bak 

İşiten yarayanlar dediler elhak 

Kânıil’in bu sözü yadigâr ancak
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Gördüğüm üç nıccnıuanın ikisinde şâinn mahlası Kâmil olarak, bi

rinde de Kârııilf olarak kaydedilmiştir. Demek oluyor ki, IV. Murat Gi- 

ray'ın mahlası Kâmil veya Kâmilî’dir. Sazşâirlerinin, nıahlaslarınnı 

sonuna bazı nıanzûmelerinde'Şüphesiz vezin zamretiyle-nisbet yâsı ilâ

ve etmeleri daima görüldüğü için, bunun o kadar ehemmiyefi yoktur.

Mehmet Gİray’ın hayatı ve şahsiyeti hakkında kâfi derecede malû

mata malikiz: iptida 1642’den 1644’e ikinci defa 1654’den 1655 se

nesine kadar Kırını hanlığında bulunan Mehmet Giray b. Selâmet Gi

ray, hanlıktan azli üzerine, maiyetiyle beraber Dağıstan raraflarına sı- 

ğuınıış ve 1674’de orada vefat eylemiştir. Siyasî ve askerî hayalı hak

kında Essebu’ s-seyyâr, GiUbün-i H ânân gibi Kırım tarihleri ileSi- 

lâhdar Tarihi'ııde malûmat vardır. Evliva Celebi, onun hanlığı zama

nında Kırım’a geldiği gibi, Dnğıstanseyahatindc de hanın yanında bu

lunduğundan, seksen yaşında vefat eden bu ihtiyar hükümdarı pek iyi 

tasvir etmektedir.

Gerek diğer men’baların, gerek Evliya Çelebi’nin ifadeleri, Mehmet 

Giray’ın şiir ile iştigâli olduğunu sarahaten anlatıyor: Evliya Çelebi, 

onu/ı "H ân ı” mahlasıyle şiir yazdjğmı, divân tertip ettiğini ve Çağa

tay lehçesiyle beliğ maımımeleri olduğunu söylediği gibi (c. Vll, s. 605), 

G ü lb ün  i H ân ân  müellifi de “Arif” mahlasıyla bazı İlâhileri ve Türk 

vezniyle bazı şiirleri mevcut ise de, yazmaya değer olmadığını kayde

diyor. Bahsettiği her şâir hakkında daima çok mubâlağalı nıedihler ib

zal eden, bilhassa lütuf ve İkramını gördüğü ricale karşı çok sitayişkâr 

davranan Evliya’nın medilılerine daima 'inanmak doğru değildir. 

“Gülbün-! H ânân 'ın  ifadesine gelince, klâsik tarzda güzel şiirler ya

zan Gazi Giray gibi,'Resmî gibi Kırım’ın şâir hükümdarları için haklı 

sitayişler yağdıran müellifin, Mehmet Giray’ın şiirlerini nakle bile lâyık 

görmemesi, onların hece vezniyle ve halk şiirleri tarzında yazıl 

nıış olmasındandır.

Yalnız burada halli icap eden bir nokta vardır: Mehmed Giray’ın 

•‘fvâmll”  yahut “ Kâmili'’ mahlasını kullandığı eserleriyle malûmdur. 

Nasıl oluyor da Gülbün-i H âşân müellifi onun mahlasını “ Arif”  ola

rak gösteriyor? Ben bu yanlışlığın sebebini şu suretle izah ediyorum: 

Yukarıda zikretiğinıiz manzûmenin son kıt’asında “ âıif’ ’ kelimesi var

dır; Gülbün-i H ânân  müellifi, belki bu manzûmeyi görmüş ve “ ârif” 

kelimesi şâirin mahlası olarak hatırında kalmıştır. Evliya Çelebi'nin bah

settiği “ Hânî” mahlasına ve Çağatayca şiirlere gelince, bunlar hak

kında şimdilik başka hiçbir malûmat yoktur. Kırım hanları arasında
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dalla Mehmet Giray'dan evvei hem Çağatayca, hem de Anadolu leh

çesiyle şiiı yazan muhlelif şâiıler yetiştiğinden, Evliya Çclebi’nin bu 

rivayeti tanıamıyle ihtimal dahilindedir. Ancak, Mehmet Giray’ın eli

mize geçen eserleri, münhasıran Anadolu lehçesiyle ve sazşâirleri ile 

tekke şâirleri vâdisinde yazılmış mahdut parçalardan ibaret bulunu

yor. Onun Çağatayca eserlerinin de, daha ziyade, Yesevi ve nıuakkib- 

lerini takliden yazılmış sofiyane halk şiirleri olduğu kolayca tahmin 

edebiliriz.

Filhakika onnn sofiyane mizaca mâlik, daima mutasavvıflarla dü

şüp kalkar, sülük sahibi bir adam okluğunu Evliya Çelebi söylediği gi

bi, Giılbiin-i Hânân'da da Mevleviliğe intisap ederek, külah ve hırka 

giydiği, hâttâ bâzen içki meclisferinde bile sema'a' kalktığı ve Bağçe 

sarav civarında bir Mevlevi tekkesi inşaa ettirdiği yazılıdır .İşte bu te

mayül onu İlâhiler yazmaya, halk veznini ve halk lisanını kullanmaya 

sevketnıiştir. Mânıaf'ıh, o devirlerde moda olan bu zahirî tasavvuf ci- 

lâsına bakarak, onu tam manâsıyla bir zâhit, bir deı viş,bir tekke şâiri 

addetmek çok yanlış olur. Her niânâsıyle harîs, siyasi mevkie ve pa

raya düşkün olan Mehmet Giray, şâir sazşâiıleri gibi aşk şiiıleri yaz

maktan geri kalmamıştır. Onun-.

Gılş eyle sevdiğim dinle vâhımı 

Hiç bıından ziyade âh ü zâr olmaz 

Sakın hazer eyle alma âhnm 

Bendesin ağlatan berhüdâr olmaz

kıt’asıyle başlayan güzel manzı'ımesi, sonradan'bü3'ük şöhreti 

dolayısıyle-GevherPye isnat olmımnşlur (Sadettin Nüzhet Bey’in neş

rettiği şiirler arasında. 47. numarada). Bu manzıımenin esasen Gev- 

heri'ye âit olup da yanlışlıkla Mehmet Giray’a isnat edilmesi pek varit 

değildir; Çünkü, Mehmet Giray zaman itibariyle Gevheri den evvel ol

duğu gibi, hiçbir zaman da Gevherî’nin şöhretine yaklaşabilecek bir 

şöhrete mâlik olmamıştır. İstni nmıtulan eski şâirlere âit manzûmele- 

rin, muahharan büyük şöhret keızanan san’atkârlara isnadı ise, âdeta 

umumi bir kâidedir.

Mehmet Giray’a âit olan bu Kâmil mahlaslı manzOmeler arasında 

Bursa’dan bahseden bir manzı'mie vardır ki, şâirin bir aralık Bıırsa-’xljı 

bulunduğunu gösteriyor. Mehmet Giray’m Bursa'da oturduğuna dair 

malûmatımız yoksa da, bu onun Bursa'yı görmüş olmasına bir mâni 

teşkil edemez. Onun aşağıya naklettiğimiz bir manzumesinde, şâirin 

sofiyane temayülleri de göze çatpmaKtadır-.
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Dertliyim derûnum gam ile doldu 

Aşk elinden lıâliın yamandır benim 

Tutuştu vücüdum püryâııa döndü 

Büküldü kametim kemandır benim

Bir fidan irişti rOy-i zeminden 

Mürde hayat bulur emse lebinden 

Bir âhu gözlünün derdü gamından 

İflâh olacağım güınandır şimdi

Aşkın düşeli kılarım zârî 

Bırakmam dilimden ism-i Settân 

Sual edersen bu garip diyân 

Çevre yanım alan dumandır şimdi

Ezelden Kâmil’in aşkı ziyâde 

Muhabbet önünde kaldım piyade 

Kerem kıl yâ Ganî irgör murâda 

Senden istediğim imândır benim

Bu manzütne, belki de ihtiyar şâirin Kan<^asya'nm dumanlı dağları 

arasında, ihtiyarlık ve felâketle dinî hislerinin büsbütün kuvvetlendiği 

bir sırada yazmış olduğu şiirdir. Eserlerinde zarâfet, safvet ve sami

mîlik eksik olmayan Mehmet Giray, Kuloğîu yahut Gevherî gibi büyük 

bir şöhret kazanamamış, şâirliği az zamanda unutulmuştur. Fakat, bir 

hükümdarın halk zevkine göre şiir yazması garip bir hâdiseyi temsil 

ettiğinden dolayı da, ona ayrı bir makele tahsis etmeyi fazla görmedik.

Hayat Mecmuası, Sene 1929,sayı 134

İLİM VE TENKİT

Güzel san’atların inkişâfmda, hakikî ve geniş mânasıyle “ tenkid’- 

’din bir rolü olup olmadığı meselesi, çok münakaşa edilmiştir. Bu role 

büyük bir ehemmiyet atfedenler olduğu gibi, büsbütün inkâr edenler, 

hattâ san’at tenkidini tamamiyle mânâsız ve zararlı bulanlar da yok 

değildir. Bence hakikat bu iki zıt iddianın ortasında bulunuyor: Mü

nekkidin de bir san’atkâr olduğunu düşünmek, bu hakikati anlamaya 

kâfidir.

Tenkidin san'at sahasında faydalı veya faydasız olduğunu iddia 

edenler münakaşalarında devam ede dursunlar. Fakat meseleyi ilim
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salıasına naklederek tenkidin ilınî lıayatın inkişâfı İçin lâzmı olup ol- 

tnadfğını soracak olursak,buna hiç kijnse menfi bir cevap veremez. 

İ]nıi tenkid olmadan, ilimimyatmın inkişâfına, ilnıî cereyanların mey

dana çıkmasına, hakikî ilim adamlarııım yetişmesine imkân yoktur. 

Misâl aramaj^a hiç lüzum yok: Etrafımıza bir göz gezdirmekle bu ha

kikati derhal anlayabiliriz.

Bizde, san’at sahasında olduğu gibi İlim sahasında da hakikî mâ-' 

nasıyle tenkid yoktur. Meydana çıkan herhangi bir eser, herhangi bir 

tetkik hakkında yazılan şeyler, eserden ziyade müellifin şahsına ait

tir: Müeinn ya yedi kat göğün üstüne çıkarırız, yahut yedi kat yerin 

dibine hıdiririz. Yani, tenkid namına yazdımız şey, hakikatte ya bir 

takriz yahnt bir hiciv’dir. Tanzimat'tan evvel ve sonra edebiyatımız

da pek makbul olan hu iki nev’i, yani Orta-zanmn zihniyetinhı biviki 

iptidaî mahsûlü, aramızda hâlâ kıymetini kaybetmemiştir. San’at ten

kidi namına yazılan yazılar gibi iliuı tenkidi altındaki mahsûller de, hâlâ 

bundan başka bir şey değildir.

San'at tenkidinde sübjektif unsur oldukça mühim bir yer alabilir; 

fakat İlmî tenkidde birinci şart objektif olmaktadır. Bir eserin yanlışla

rını, eksiklerini, gösterip, tamamlamak nıünekkid için nasıl bir vazife 

ise, onun kıymetini, ehemmiyetini tebâı üz ettirmek, meydana koydu

ğu yenilikleri anlatmak da o^vazil'e cümicsindendir. Bunu lâyıkıyle ya

pabilmek için, münekkidin o meseleler üzerinde çok geniş bilgisi ve 

hususî tetkikleri olmak şarttır. İşte bundan dolayıdır ki ilim hayatında 

tenkid, yeni başlayan gençlere değil, muayyen sahalar üzeıinde yıl

larca müsbet mahsûller vermiş ve salâhiyeti kabûl edilmiş insanlara 

düşen bir iştir. Yoksa, nmhiyetini ve kıymetini lâyıkıyle anlayamaya

cağı bir eser hakkında yalan yanlış hükümler vermek, yazanın ciddi

yetsizliğini ve bilgisizliğini göstermekten başka bir şeye yaramaz. Ha

kikî mânasıyle ilmi tenkidden çok uzak olan böyle işlere kalkışacak 

yerde sadece kısa bir tahlil ile iktil'a ederek hükümden sakınmak en 

doğru yoklur.

Bizim ilim âlemimizde, hattâ en geniş ve en yeni fikirli geçinmek 

isteyenlerimiz bile, şarkın kötü itiyatlarından kendileıini hâlâ kurtara- 

mamışlardır; bundan dolayı, en objektif tenkidlere karşı derl\al sinir

lenirler, asabi müdafaalara kalkarlar; en objektif bir meselenin müna

kaşası, derhal şahsî bir sögüşme mahiyetini alır. Her iki taraf da ken

disini medhe ve karşısındakini leclıile kalkışır. İşte eski şark zihniyeti

nin ve şark ahlâkının hâlâ kurUilaınadığımız meş'um bur mirası.... Hal

buki garpta, birbirini çok takdir eden iki âlim, birbirlerinin fikirlerini,

54



nazariyelerini, eserlerini sanıiınî bir surette tenkid ederler; uzun mü

nakaşalara girişirler; hattâ bazı defalar çok sert lıukünılerde vcrebilir- 

lir. Fakat bundan dolayı münakaşanuı söğüşnıe ile ve techil ile neti

celenmesi icap etmez. Çünkü orada bir ilim aiılâkı, bir ilim an ’anesi 
vardır.

Memleketimizde ilim hayatının inkişâfı için birinci şart, iıakikî mâ- 

ııasıyle İlmî ve objektif tenkidlerin meydana gelmesidir. Bunun için, 

yüksek ilim müesseselerindeki gençlerimize şimdiden, objektif müna

kaşalara sükûnetle girişeijilmek için lâzım olan fikiî ve rulıî terbiyeyi 

vermeye çalışmalıyız.

Ülkü Mecmuası,Eylül 1939, sayı 79

M İL L İY E T Ç İL İK  V E  IR K Ç IL IK

İçtimâi ve manevî bir realite olan milliyet ile teşrihi ve zoolojik bir 

realite olan ırk mefhumları arasındaki derin fark antropoloji ve sosyo

loji âlimlerinin bütün gayretlerine rağmen, hâlâ birbiriyle kanşlırılmak- 

tadır. Siyasetle ve tarihle uğraşan sathî bilgili bir çok müelliller,bazı 

bilmeyerek, bazı da eski bir alışkanlık neticesi olarak ırk ve millet keli

melerini birbiri yerinde kullamrliir: Türk milleti yedine Türk ırkı tâbi

rini kullananlarımız hâlâ yok değildir. Yine bunun gibi Slav ırkı, Cer

men ırkı, Lâtin ırkı gibi ıstılâhlara da, yalnız bizde değil, garp müellif

lerinin yazılarında da sık sık tesadüf olunur. Hâlbuki ası! antropolojik 

mânasıyle bir Slav, bir Cermen, bir Lâtin ırkı mevcüd olmadığı ve bu 

tâbirlerin sadece bir dil ailesini ifade ettiği artık bir müreârifedir. Bunıı 

bilmemelerine imkân olmayan birtakım âlimlerin yazılarında bu tâ

birlere hâlâ tesâdüf edilmesi, lena bir alışkanlık neticesinden başka bir 

şey değildir.

Tarihi birer teşekkül olan milletlerin, ne gibi maddî ve manevî un- 

surlann kaynaşmasıyle vücüde geldiğini, burada izaha kalkışacak de

ğilim. Büyük âlim ve mütefekkir E. Renan'm yine bu sahillerde neş

redilen çok mühim bir makalesi, bu mes’eleyi en güzel, en vâzıh bir 

şekilde anlatmıştır; ve onu dikkatle okumuş olanlar, milletlerin teşek

külünde ırk’ın rolüne de pek iyi öğrenmekle beraber, millet menıu- 

muıuın ırk mellıunuından tamamiyle ayrı olduğuna kat'i suretle idrâk 

etmişlerdir.

XIX. aşırın ikinci yarısından başlayarak Almanya’da büyük bir 

ehemmiyet alan ve bügün Alman nasyonal-sosyalist ideolojisinin te

melini teşkil eden ırkçılık, ilim bakımından ne kadar yanlış ise, siyasi
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ve ahlâkî bakıınlat dan da, doğıtrdugu neticeler ilibâriyle çok korkunç 

bir daJâletfefi başka bir şey değildir. Cermen jrkını yer yüzündeki bü

tün ırkların üstünde gören bu ideolojiye göre “ dünya hâkimiyeti mün

hasıran bu yüksek ırka âit olmalıdır; ve başka ırklara mensup milletler 

derece derece onun tâbiî, mahkûmu, esiri mertebesine inmelidir! Da

ha inıparalorlıık zaınanında. Alman emperyalizmini körükleyen biı La

kını filozofların, tarihçilerin siyasetçilerin inceden inceye işledikleri bu 

mütecaviz ırkçılık nazariyesı, Almanya’da nihayet nasyonal-sosyalizm 

dalâletini doğurmuş ve dünyanın başına bugünkü korkunç harp felâ

ketini geiirmlştir!

Türk milliyetçiliği, dar ve nıüteassıp ırkçılık nazariyesine tamamiy- 

le muhalif telâkkilere mâlik ve tamanıiyle meşru’ ve İnsanî mâhiyette 

bir milliyetçiliklir. Çünkü yer yüzündeki bütün milliyetlerin müsavi hak

larını tanımakta hiçbir milletin başka milletlerden üstünlüğiı ve baş

kalarına tahakküm ve tecavüzünü kabul etmeıncktedir. Yeıyüzündeki 

bütün demokrat nıilletlerde gördüğümüz bu meşru’ milliyetçilik telâk

kisi ile, ırkçılık dalâletine dayanan mütecaviz ve gayr-ı insani telâkki

ler arasında ne müthiş bir tezat oldıığ^ınu izaha bile lüzûm görmüyoruz.

Ülkü Mecmuası, Nisan 1940, sayı 86

TÜRK DİLİ HAKKINDA 

NAMIK KEMAL'İN lîAZi DÜŞÜNCELERİ

Nâmık Kemal, bir (İkir adamı için çok kısa sayılabilecek hayatında, 

memleketin bütün mes'eleleıi gibi dil mes’elesi ile uğraştı; ve muhtelif 

zamanlarda, muhtelif vesilclelerle yazdığı bir çok yazılarda, zaman za

man, türlü düşünceler ileri sürdü. Valanmı ateşli bir aşkla seven bü

yük edibin, devrinin bütün içtimâi mes'eleleriyle uğraştığı hâlde, en 

sevgili mevzu u olan dil ve edebiyat sahaları üzerinde uzun uzun dur

mamasına imkân yoktu. Ne yazık ki, onun, muhtelif edebi ınes’eleler 

hakkındaki fikirleri az çok tahlil ve tespit edildiği hâlde.dil hakkmdaki 

düşünceleri pek az mâlûm iHihınnyor. 1928’de çıkan MiUi Edebiyat 

Cereyanının İlk Mübeşirleri adlı kitabımda, bu mes’eleye biraz te

mas etmiştim; lâkin mevzü’un ehemmiyeti, onu başlı başına, etraflı 

bir sûrette tedkike mecburiyet göstermektedir.
Dil bayramı münasebetiyle yazdığımız şn küçük müsâhabede böyle 

bir tetkike girişmek imkânı olamayacağını söylemek bile fazladır, Nâ

mık Kemal'in dil hakkındaki unuımî düşünceleri nedir? Türk dilinin umu

mî tekâmülü hakkında neler düşünmüştür? Alfabe mes'elesinden baş

layarak edebî dilin ıslâiıı dâvâlarma kadar bir yığın dil ve edebiyat mes’ 

eleleri hakkında ne gibi mütalâalarda bulunmuştur? Kemal’in bu hu
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suslardaki fıkirlctiııcie bir âheıık, bir ıltırad, bir rınıııtazaın tekâmül var 

mıdır? O devrin müşterek ve lıâkim düşünceleriyle Kemal'in lîkirleri 

arasıtıdaki alâkaların mâhiyeti nedir? Kemal’in umumî ideolojisi içİLi- 

de dil hakkındaki düşüncelerinin mevki’i nasıldır? İşte bir yığın mü

him sualler ki. küçük bir makale çerçevesi içinde bunları izSha kalkış

mak elbette imkânsızdır. Nâmık Kemal hakkında şimdiye kadar yazı

lan şeyler, ya mübalâğalı medliiyelerden, ya manasız hücumlaıdan, 
yahut birtakım sathi ve’umumi fikirleriin bayağı tekrarından ibâı t i ol

duğu için bu suallerin cevabını onlarda aramak abestir. Biz burada he 

nüz düşünülmemiş ve üzerinde çalışılmamış olan bu mes’elelerin ehem

miyetini tebarüz ettirdikten sonra. Kemal'in dil mes’elesi hakkında- 

nedense, şimdiye kadar kimsenin dikkatine çarpmamış-bazı esas dü

şüncelerini meydana koymakla iktifa edeceğiz.

Kemal’a göre, insan cemiyetlerinin terakkisi, herşeyden evvel dil 

ve edebiyatlarımn ilerlemesine bağlıdır. Mezhep, din, milliyet ayrılık

ları, ticaret, san’at, ziraat sahalarındaki gerilik, bunların hiçbiri bir 

cemiyet için hakikî bir inhitaiın sebebi değil, neticesidir; asıl sebep dil

deki kusurdur, geriliktir. Leibniz’in “ Bana mükemmel bir lisan ver, 

sana büyük bir millet teşkil edeyim” sözünü tekrar eden Kemal, Os

m anlI devletinin başlıca inhitat sebebini dilde buluyor. Ona göre, eski 

âlimlerin yalnız Arapçaya ve yüksek ilimlere (kelâm ve fıkılı gibi) ehem

miyet vermeleri, Türkçeye hiç ehemmiyet vermeyerek, hattâ bir gra

mer vücı'ıde getirmemeleri, ıııaân(îfi geniş bir tabakaya yayılmasuıa 

mâni olmuş ve böylece milleti harâb elmiştiı'; kelime oyuncuklarıyle, 

yabancı kelimelerle dolu olan eski dil, “ Türkçe addolunabilmek selâ- 

hiyetinden bile mahrumdur.,. Rumeli’de memlekellerimiz bulundu ki 

âlimleri din ilimlerini Arapça tahsil eder, halka Rumca anlatırdı. Dev

letin resmî dili olan Türkçe, bu suretle, Müslünıanlar arasında bile umu

mî bir hâl alamadı; ihtiyaçlar ve menfaatler birbiriyle bağlanamadı, hier 

kavmin bir hususiyeti olduğundan, hey’et-i içtimâiyeden ayrılmak, o 

hususiyete kuvvet vermek itibarında tutuldu. Umıunî vatan, müşte* 

rek vatan hissinin gönüllerde hiçbir te'siri olmadı... Hülâsa, mükem

mel bir lisana mâlik İmadığımız için büyüklüğümüzü muhafaza ede

medik. Millete lisansızlık, muvafTakiyetsizÜği ve mııvarfakiyctsizlik kuv- 

vetsizlikği intaç etti.” ...

Nâmık Kemarin dil mes’elesine çok büyük eliemmiyet verdiği, mil

letlerin yükselmesinde onu en esaslı âmil addelliği, şu yukarıdaki dü- 

şünceleıiıulcn pek iyi anlaşılıyor. Bu lîkirler tamamiyle doğru mudur? 

Milletler için en büyük (erakki âmili dil midir? Burada bunları araştııa-
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cak değiliz. Maksadımız, sâdece, büyük edibimizin millî dil mes’elesi 

hakkındald-lıeıfıalde içinde büyük bir hakikat hissesi saklayan-ana dü

şüncelerini ortaya koyarak, bu hususta ne mühim araştırmalar yapı

labileceğini göstermektir.
Ülkü Mecmuası, Eylül 1940, sayı 91

İSLÂMÎ TÜRK EDEBİYATININ BAŞLANGICI

I .  Türkler Arasında Is lân iiy e lin  İnk işnfı

"Mâverâünehir”  dışında kalan Türk zümreleri arasmda İslâfiıiye- 

tin kuvvetle yayılması, “ Şânıânîier” in hâkimeyeti devrine tesâdüfeder. 

Sâınânî hükümdarları "Seyhun” sahasındaki Türk memleketlerine se

ferler yaparak “ Talas: Taraz” şehı ini zapt ettikleri gibi. Türklerin de- 

vamh saldırılarını önlemek için “ Seyhun” un ötesinde bir istihkâmlar 

silsilesi vücûde getirdiler. Maamafıh bu askeri çarpışmalardan ziyâde, 

asıl medenî ve İktisâdi münasebetler Türklerin İslâmlaşması üzerine 

tesirli oldu: “ Mâverâünnehr’in İslâmlaşmış tâcirleri henüz İslâm ol

mamış “ Oğıızlar"a tâbi bulunan Seylum’un aşığı kısmında, onların 

muvâfakatiyle “ Cend, Yeni-kend”  gibi epey mühim ticâret merkezle

ri vücüdegetirdiler. Gerek “ Talas” dan. gerek ' ‘Yeni-kend''den “ irtiş" 

nehri havâlisindeki Türklere kadar giden muntazam ticâret yollan var

dır. Türk zümreleri arasmda İslâm medeniyetini yayan diğer bir mer

kez de eskidenl)eri göçebelerle hetıı-hudud olan ve onlarla çok faal ik

tisadi münasebetlerde bulıman “ Hârizm” idi; fakat Hâriznıliler daha 

ziyade batı ve kuzeybatı sahalarındaki Türklerle yani “ İdil”  havza

sındaki ” Hazer” ve ” Bulgar” larIa temasta idiler. Bilhassa ” İdil 

Bulgarları” ” Hârizm” ile bu sıkı münasebetler neticesinde pek erken

den İslâm medeniyeti dâiresine girdiler. M. 9 2 t ’de Abbasî halifesi 

“ Muktedir” ’e Bulgar elçileri gelerek kal eler yapabilecek askerî müte

hassıslarla din âlimleri istediler ki bu talebe karşı “ Buhâıâ-Hârizm” 

yoluyla gönderilen sefaret heyetinden “ İbn Fadlan'm seyahatnamesi 

pek mühimdir; X, yüzyıl Bulgarlarının sikkelerinde bile “ Sâmânî” te

siri göze çarpar. Bir taraftan buiktisâdî bağlar, diğer taraftan “ Tari- 

kat” lerin teşekkülü ile İslâm sûlılerinin dinin yayılması için göçebe 

Türkler arasında faal bir propagandaya başlamalaıı, bu İslâmlaşmak 

cereyânmı kuvvetlendirdi. İslâm dininin, sâde bir millete mahsus ol

mayıp daha ziyâde “ âlem-şümül” bir mâhiyette olması “ basitleştiril

miş İslâmiyet” mefkuresinin muhtelif bakış noktalarından göçebe Türk- 

lerin eski dinî tasavvurlarıyla ve içtimâi an aneleriyle uyması ve hep
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sinin üstünde olarak, o asırda İslâm mecleniyelinin-yalnız “ Sâınânî” 

değil “ Nesüifî, “ Bndt” , “ Manî” medeniyetlerinden de ilerigiimiş bu

lunması, bu büyük hâdiseyi açıkça izâh edebilir. İşte bu gibi âmillerin 

te'sirl Ife M. 960 - H. 349 ’da “ Taşkend” ve "Pârâb”  arasındaki mü

dâfaa hattmm ötesindeki ikiyüzbin çadır halkından meydana gelen bü

yük bir Türk züfjifesrnlj? IsîâfiJiyefi kabul ettiğini bildiğiîjıiz gibi, yine 

aynı yüzyılda, “ Seyhun” un aşağısında oturan bir kısım “ Oğuzların" 

da Müslüman olarak o zamana kadar Müslüman ohnayan göçel)e Tiirk- 

lere ımıntazaman vergi veren luidud şehirlerini bu vergiden kurtardık- 
Jannı biliyoruz.

2. H . İV.-V.YiızyilİArda Türk Lehçeleri

Muhtelif lârihi âmiller sebebiyle 1 ürkçenin ayrı ayrı lehçelere ayrıl

dığı ve onlaidan bazısının “ Edebî dil’ ’ hâline getirildiğini yukarıda söy

lemiştik (İkinci böUıııı, paragraf 2) .Tıpkı eski Çin kaynakları gibi, İs

lâm devri coğrafyacılarının ve tarih yazarlarının Tüık lehçeleri hak

kında verdikleri bilgileı dc umumiyetle çok karışık ve mühhenıdir. Me

selâ “ İstahrî”  “ Dokuzoğuz, Kırgız, Kimak, Oğuz, Rarluk’ ’ Türkleri

nin bir lisanı oiup birbirleriyle anlaştıklarını söylüyorsa da, Türkçe bil

meyen İslâm coğıafyacısının bu mutâleası henüz birbirleriyle temâsı- 

nı kaybetmenılş olan bu Türk zümrelerinin, aralarında pek kolayca an

laştıkları tarzında tefsir olunmalıdır. Muhtelif Türk lehçeleri bakkında 

nispeten en sarih ve en itimad edilir bilgileri Kâşgaılı bir 7'ürk olan 

“ Mahııuıd Kâşgaıi’ ’nin II.V. yüzyılda yazdığı “ U iv ânü  L iigât'it 

Türk''te bulabiliyoruz. Buna göıe. V. yüzyılda Türk lisânını “ Doğu" 

ve “ Batı" olarak başlıca iki büyük zümreye ayırmak lazımdır.Doğu 

Türkçesi veya “ Mahmüd’un tabiri ile Türkçeniıı”  “ Kâşgar, Bala- 

sagıın’ ’ ve havalisinde yâni “ Karahanlılar devletinin nüfiiz sahasın

da kullanılan “ Edebi diP' dir ki “ Kariuk, Çigiİ, Yağma. Argu. Tohsî, 

Uygur Türklerinin lehçelerinin bununla büyük yakınlığı vardır. “ Mah- 

mud''a göre, Türkçenin en fasihi, ancak bir dil bilen, Acemlerle karış

mayan şehirlere inmeyenlerin lisânıydı; halbuki o yüzyılda, lürkçeyi 

öğrenmekle beraber henüz kendi eski İrânî lehçelerini unutmayan "Ba- 

lasagun“ daki “ Taraz“  ve “ Sayram“ daki “ Soğdlular“ ,Doğu Türkis

tan’da epeycc bir ekseriyet teşkil eden “ Gencakfar" sonra,“Argufar” 

tabiatıyle saf ve hâlis Türkçeye mâlik değildiler. Bu ifâde V. yüzyılda 

bile Doğu Türkistan şehirlerinde “ Tıirkleşme" işinin henüz tanıaınlan- 

madığını göstermektedir. Yine aynı müellif göçebelerden “ Cunıul, Kay. 

Yakubu, Basil, Tatar“  kabilelerinin Türkçe'yi iyi bilmekle beraber
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ayn dilleri de olduğunu söyleyerek, yalnız şehiı lerde değil göçeheler 

aıasında da“ Tüıkleşnıe" nin devânı etliğini anlatıyor. “ Mahnıud” a 

göre “ Kugız, Kıpı^nk, Ogvr/,, lohsi. Yağma, Oği, Uğıak, Caiıık” laım 

dili hâlis T(irk(;edir; “ Vinıek, Başkırd" lehçesi (mnlanııkineyakmo 
lup, batıya doğru uzayan, “ Bulgar, Savur, Peçenek” lisanı Türkçe ise 

de biraz hafıfletilıniştir. Bu çeşitli lehçeler arasında en hafifi Oğu/’Iarın- 

ki. en doğrusu “ Yağma, Tohsi” lerîe"İlc1, htiş, Yamar, idil" nehiıîeri 

kenarında yaşayanlannki en fasihi de“ müli)k-i Hâkâniye” niıı onlar

la beraber buiuı\aalat(ukidiı. Hülâsa Hicvi IV.-V. yüzyıllarda biri 

"Oğuzca”  diğeri "Hâkâniye Tiirkçesi”  olmak üzere baçhca iki bü' 

yük zümre vaidır ki bunlanu birincisi eski Kuzey Tüıkçesi’nin (Gök 

Türkçe) ikinci ise Güuey Uygur lehçesinin (Hâkâniye Türkçesi) bir 

nevi devamı demektir.

3. {lakaiiiyet l  ürkçesi ve O ğuzca  A ıasm dak i r'arklar

Bu iki hiiyük zümie arasında daha II. V. asırda bile ‘ 'Morfoloji" 

ve ' ‘Fonetik" bakıınmdan açık laiklar vardır. ‘ ‘Divânii Lügât"ın bir 

çok yerlerinde verilen (al'siiru bunu açıkça gösteriyor. Meselâ müellif, 

lehçe ihıiiâlkınnılan bahsederken, Doğu Tüıkleri arasında " Y "  ile baş

layan kelimelerin Oğuz ve Kıpçaklarda "E lil"  veya “ C ", bunun gibi 

Doğu Tüıkleri’nin " M "  ile başlayan kelimelerindeki "M "m n  Oğuz, 

Kıpçak, Suvar’larda "B "ye  ‘ ‘D "n iıı "T "ye  dönüştüğü, DoğuTüıkle- 

ri’nde ‘ ‘Fa'i Türkiye" denen ve " F "  ile "B "  arasında bir ses veren 

üç noktalı ‘ ‘F"ierin Oğuz Tüıkmculcri'nde “ V'*ye dönüştüğünü 

söylüyor.

Bu ayrılık isim, zaman ve mekânlarda da nıasdar-ı mfmilercte (mimli 

mastarlarda) nuıüarkl bir suretle mevcuddur. Meselâ, Hâkâniye Türk- 

leıi, Çiğiller, Yağmalar, Tohsiier, Argular.Uygurlar "b irguy ir: vara

cak yer" dedikleri halde. "Oğuz, Kıpçak, Peçenek Bulgar'lar "harası 

y iı"  diyorlar. Bunun gibi doğu leiıçeleriude "bu  turgvı yir irnıas: bu 

duracak yer değil" denildiği halde batı şubeleri bunu "bu  turası yir 

tekül" şeklinde söylüyorlar. Bu ayrılık âlet isimlerinde de mevcuttu. 

Hâkâniye Türklerinin, “ yıgnç hiçğu uanın-.ağaç biçecek şey" deme

lerine mukabil. Oğuzlar "yıgaç biçası nanıun" diyorlar. Bundan baş

ka Oğuzlarla Kıpçnklann kelime ortasındaki "ga"lart kaldııdiklaıtnı me

selâ diğer Türkler "iamgak:lamak" dedikleri halde huıvlarııı "icm ak" 

oıutn gibi "bargau:vaıan" yelinde "b ârân " dediklerini biliyoruz, Ke

za lOgatlarda da"Mahmud Kaşgari’ ’ yalnız Oğuzlara veya sadece l ıirk 

zünnelerinden birine veya birkaçına âid olan kelimeleri açıklamak su-
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retiyje “ lügat" bakımından mevcut ayıılıkinrı da gösteıiyor. Daha hn 

yüzyılda bile “ Oğn?:lar” Acemleılc faikla kiinşdklaıınjai» dolayı, bir

çok eski Türkçe kelimeleri unutarak onların yerine Acem kelimeleri 

almışlardır,

4. T ürkçcn in  Gelişm esinde İslûnıiyetin Tesiri

Bir kavim yeni bir dini kabııl ettiği zaman; yeni dinin nıerinınıları 

ile beraber o dinin nuıkaddes kitâblannın liSfinî lesirijıi de kabul cimck 

mecburiyetinde kalır. Yeni bir din ve yeni bir medeniyetin baskısı al

tında eski mânevi kıyıııetlecltı değiştirilmesi, yeni mefkOreler ve yeni 

kıymetler kabulü demektir. Türkler meselâ “ Maniheizm” i kabul et

likleri zaman nasıl “ sogd" medeniyetinin ve bu dinin mukaddes lisâ

nı olan "sogd" lehçesinin tesiri altında kalmışlarsa, “ Budist”  eserle

rini Çin veya Hind asıllarından tercüme ederken nasıl o lisanlara aid 

lerimlcri kııllannıışlarsa, İslâmiyetten sonra da “ Kur’an“ lisanı olan 

“ Arabça” nın ve Arab-Acem tesirlerinden mürekkep İslâm medeniye

tinin baskısı aldna düsftilcr. Milii lisan hâzinesinin llade edenıeıliği ınef- 

luımlaıı, ister istemez, Arapça veya Farsçadan aldılar. Bilhassa İslâm 

medeniyeti merkezlerinde medreseler ve hankâlılar lesis ettikten son

ra, din lisanı olan Arapça ile edebiyat lisanı olan Farsçasınm nüluzu 

günden güne çoğaldı. Edebiyatımızın gelişme sanıalannı telkik eder

ken bu nülîızlann giınden güne nasıl ve niçin arttığını daha açık ola

rak anlayabiliriz.

5. O l fn-Asya'd;ı Lisanlar (\îüca(ielesi

İsIâmi'yetinOrta-Asya'da gelişmesi. MiısKi!.nan İran’ın bu sahada 

yeniden nüfuz kazanmasını mucib oldu. Çünkü ' ‘Selcfekivan"dan sonra 

ilk defa olarak İran ile Mâverâünnebir İrânîleri siyasî bir hâkimiyet al

tında biricşiyoriardı. İslâm istilâsı neticesi olarak İranîlerden büyük 

bir kitle “ A4âverâünnebr’ 'e gelip yerleşti ,Orta-Asya'nın eski İıânî leh

çeleri ve bilhassa eski edebî “ Sogd" lisanı yerine yavaş yavaş “ Farisî” 

geçfl. İdare ve medeniyet sâhasfnda Farsçanın en büyük rakibi, 

“ Arabça” idi. Farsça eski ‘ ’Zeıdüştîlîk” hâtıralarını uyandırdığı için 

“ Tâhiriler”  zamanında takibe uğramış İran, ftorasan ve Mâveraüu- 

neiıir’de Arab lisan ve edebiyatı fevkalâde yayılmıştır.

Hicri İH. yüzyıl sonlarında “ Sâmâniler” bir aralık Farsçayt idâre iş

lerinde kullanmaya başlamışlarsa da, bu pek az sürmüş ve tekrar 

“ Arabça” resnu lisan olmuştur. “ Gazneli” devleti de, saray ve kıs

men ordu lisanı Türkçe olduğu halde, resmî lisan olarak “ Arabça” yı 

kabul etti. “ Farsça”  kısa bir müddet idâre işlerinde kullanlmakla be-
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nıber tlcılıal [efKediidi. LOkiıı buna rağmen Fî. ÎV. yüzyıldan baş!aya- • 

rak. . Farisî edrbiyaliMiıı ilerlemesi, yavaş yavaş Arabçanın nıevkiiııl 

sarsmaya başlamıştı. Vaktiyle “ Sâmânİler" zamamnda'Arabçayazıl- 

miş olan ese» 1er, halkın o lisana rağbel etmemesinden, Farsçaya ter

cüme edildiği gibi, medreselerde de din öğretimi Farsça olarak yapıl- 

mny.a başlandı.

Selçuklu lıükiimdârı "A lp Arslan” ın veziri “ Amîdü'I-Mülk Ebû Nasr 

Kündcıı”  Farsçayı resmî lisan baliııe koydu ki, muâıızları bıınu Arab- 

(.adakl kııdıetsizliğine verdiler. Böyle olmakla beraber, Doğu Ttiıkis- 

lan'daki İslâm merkezlerinde din ve ilim lisanı olarak, Arabçanın ehcm- 

miyeli savstlmanuşîı. “ Kâşgar” ve ' ‘Balasagım"da Karabaıılıların mah- 

kenıe ilâıulaımda Aıabya ve bazen Türkçe, kııllanildığı gibi, oralarda 

“ Mahnıud Kâşgari" gibi Arab lisamm çok iyi l>iien âlimler de yetişi

yordu. İlim ve medeniye! lisanı olarak "Farsça”  ilkin mahallî İran leh- 

çeloıini ortadan kaldırdı, hattâ Arabçayı da -daimâ artan bir surette- 

başarı ile sıkışiırmaya başladı ise de. halk lisanı olmak üzere büyük 

ve kuvvetli rakibi “ 'Fürkçe”  ile haşa çıkamadı; müthiş bir temsîl kuv- 

veline ve çok zengin lıalk edebiyatına mâlik olan Tüı kçe, bir taraftan 

Doğu Türkistan’daki İranlılan Türkleştirdiği gibi onun aıkasından 

MâverâümK'hr" aynt işi başarı ile tatbike başladı. İlerdeki bölümler

de. İslâmiyetin ilk asırlarından bugüne kadar muvad'akiyet ile devam 

rdon bil “ 7'ürkleş!irnıek”  ameliyesiııi asıl “ İran” “ Azerbaycan” 

“ Flceziıe” “ Anadolu” sahalarında da bülün sebepleri ve neticeleriy

le adını adım takip edeceğiz.
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K A K A IiA N L IL A R  O tV K İN D H  1 UKK E D E B İY A H

i

SİYASİ VE MEDENÎ FlAYAT

1. Knnıhunlılnr Devleti

“ GazfU’lilcr” gil>i ynlmz bükütiKİnr hAnctlâm değil, devletin dayan

dığı halk kitlesi de Türk olmak üzere ilk kumlan Türk devleti “ Kara- 

lıanlıiar” dır. İlk devirleri hakkında daha ziyâde ıncnkılıelete mâlik ol- 

duğunıuz bu devletin heıhakle iki yüzyıldan fazla (f f. 380-609)” Do

ğu Türkislan"da ve ''Sâınânilcr” den zaptettiği “ Mâverâüıınehr” de 

jîükihn sürdüğü ve bu/}l^»ın l üıkleşnıesine hizmet etmekle berabcı 

Türkleı arasında İslâm medeniy^Minin yayılmasına muvatrak olduğu 

ve “ Uygurlar, Basmıllar, Yabakular” gibi daha doğudaki “ Budist" 

l'ürklerle mücadele cuiği de muhakkakın . Birbirinden epey farklıca 

nıuluelif yazma şekilleri buiıınafi bir menkıbeye göre, bunların m id i 

“ Abdülkcnm Safuk Buğıa İlan”  İslnnıiycti kabul ederek sonradan 

” Kâşgar” halkına da kabul ettirmiş ve orada bir devlet kurmuştur. 

Bu Türklerin H. 389'da İslâmiyeti kabul ettikleri söylenen ikiyüzbin 

çadır halkından mürekkep büyük zümre olması ihtimali vardır; bunla

rın: “ Karluk, Yağına, A ıgn” Hiıkleıinden olduklannı tahmin edebiliriz.

Saltuk Buğra Han’ın lorunlan H. 389'da Sâmânî devletini malıv 

ile Ceyhun kıyılarına kadar Mâverâünnehr’i elde etliler. Sâmâniler, 

Oğuzların yardımıyla, tekrar buraları zaptetmeye çalıştılar; lâkin bu 

gayret neticesizdi. Mâveraünnehr’in içtimâi şartlan tesiıiyle, halk, çift

çiler, âlimler yeni hâkimiyeli iyi karşıladılar. ” Karahanlılar” bundajî 

sonra Horasan’ı da elde e(mek İstedilerse de ‘ ‘Gazneniler” e karşı ye

nildiler ve iç duınmtarı bakımından da bundan vazgeçtiler. Nihâyel bu 

devlet ” Tiyenşan” ın her iki larat'ında başlıca “ Doğu” ve “ Balı” ol

mak üzere ikiye ayrıldı; doğudakilerin merkezi ilkin ” Balasagun” ve 

sonrada "Kaşgar”  idi. İslâm meıleniyetinin ve dininin âdeta doğu bek

çisi olan bu şube, II. VI. yüzyıl/n ilk yarısında ” Karahi!ay” !ar tara

fından ‘ ‘Selçııklular” a ” Karahıtaylar” a ve soma da ‘ ‘Hârizmşalılar' 

’a vergiye bağlı yaşayarak, son hâkiimımı başşehir olan ” Semeıkand” 

da idâmı üzerine yıkıldı.
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2. İcl.ırc Teşkiliitı ve İç (in ıa i SınıfUır

Kendilerini “ Âl-i Efrâ5:yâb"(1aiî yani Türk hanları silsilcsiııtlen sa

yan “ Karahanlılar” , yukarıda anlallığınıız gibi, elnoloji bakımından 

"Karlık” veya "Yağm a" Tiırklcıiııdeıı olup vaktiyle "Tıı-kiie”  Ha

kanlığı birleşik topluluğuna dâhil idiler. Bunların devlet hakkındaki te

lâkkileri eski “ Tu-kile” lcrinkiııe benzediğinden devlet,saltanat âilesi- 

niıı müşterek malı sayılıyordu, en başta âlilenin büyüğü demek olan 

“ Hâkan” bulunmakla beraber, hânedânın nuılitelif âzası çeşidi yer

lerde âdeta ımı.stakil suretle hııküm sürüyorlar, isimlerine sikkîer bas

tırıyorlardı. Hükümdar, kavim üzerinde “ Babalık velâyeti"ni hâiz ol

duğu için, halka, bayramlarda-Acemlerin “ Hân-ı Yağma” dedikleri 

umûmi bir ziyafet yani “ Şölen” yapıyor, yemek yendikten sonra sof

radaki bütün kab kacaklar yağma edillyoidıı. Ordu teşkilâtı pek nuın- 

tazanıdı. Erzak ve isim defleri mevcûd olduğu .çibi, akıncı tertibatı ge

ce düşman karakollarını yakalamaya mahsus süvân kuvvetleri, ordu

yu baskından korumaya mahsus tertibler,düşmanın gelişini haberver- 

nıek için, dağların tepesinde minâre şeklinde ateş kuleleri vardı ki 

“ Kâşgar” Ilâkâniye mülükünde pek mükemmel olan bu teşkilât ta- 

mamiyle eski Türk an’anesinden alınmıştır. Hâkânm bayrağı “ A l”  de

nilen turuncu ipek kumaştan yapılır ve dokuz tane olurdu; başında dâ- 

imâ aynı kumaştan bir çadır tutulduğu gibi, karşısında da. yine eski 

Türk devletleıindc olduğu gibi “ Kös” ve “ Davııl“ yani növbet (nöbet) 

çalınırdı. Hâkândan sonra “ Yugruş”  lâkabını hâiz ve hanedana men

sup olanlara ipekten bir siyah çadır verilir ve yaz kış başında tutulur

du, “ Âl-i Errâsyâb“ dan olan erkeklere “ Teğin” kadınlara “ Katun Ha

tun” : ahâliden olan veziilere “ Noyin” deılerdi. Tarihi vesikalar o 

devirde” “ Kâşgar”daki Türk cemiyetinin her suretle yükselmiş oldu

ğunu, “ Mülki memullar; Tapukçu”  ve “ Kumandanlar; Subaşı” dan 

başka “ riyang^i; Hâcib” , “ İmga; Tahsildar” gibi birçok saray ve mâ

liye memurları bulunduğnu hükümdarın hattâ “ Döşemeci Başısı”  bile 

olduğunu. “ Ulağ“ denilen posta düzeninin varlığını, tacillere, ekinci

lere, sanayi’ erbabına, efsûnculara. hekimlere tesâdüf edildiğini 

gösteriyor.

“ Seıneıkand" Hanları üzerinde Arab-Acem medeniyetinin daha be

lirli ve daha kuvvedi izleri okluğu halde, “ Kâşgar” Hâkanlannda, kuv

vetli İslâm icsiıleri ile beıâbcı milli hususiyet ve kısmen Çin-Hind te

sirleri daha lazladıı.
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3. ^^avc^5unııc•i^ir’dc Medeni Müesseseler

"Mâverâünııchr” Hâkanları <İ5âylşi koauııaya dikkaf, âliınleıe ve 

şâirlere riâyet ettikleri gibi, meınickellc birçok ıncclenî nıiıessesek'r ele 

vücude getirdiler. Şehirlerde yaplıkknı medrese ve türbeler, eânıilcr, 

saraylardan başka, yoHaıda ela keıvansaraylar, kopıiıleryapnjaya gay

ret etliler. "Taıngaç İbraiıinT’iıı “ Semerkand” da ve “ ŞemsO’l- 

IVlütk"ün ‘ 'Bııhârâ'’dayaplıriiıış okUikları saraylar. pekmulUeşeiu ol

duğu gibi, sonradan "A iın ıe t” de ayrıca bir saray yapürm/şl». I3u sü

lâleden bilhassa “ Arslaıı ila n ” ın yapındığı nıedeııi müesseseler pek 

çoklur. M, 1080’de "Şemsii'1-Mülk’ ’ün yerine geçen “ ll(Z irHan” m 

Saray bayatı, söylentiye göre, fevkalâde muhteşem, şâirlere vc âliırr- 

lere iilirâlı da pek büyüktü. Ayni yüzyılda yaşamış olan bir müellif pâ

dişâhın ziySretçileri kabul elliği husûsî dâirede allın ve gümüş dolu (ep- 

siler bulunduğunu ve “ Hızır'ın bir gün, herbirinde ikiyüz dinar bulu

nan dört tepsiyi bir şâiıe bediye elliğini ehemmiyetle kaydediyor. Mü- 

him günlerde ve bayramlarda büyük kabul törenleri ve alayları da pek 

parlak olurdu.

4. F ik ir  vc San'at Hayatı

“ Karahanlılar” zamanında Tüıkier arasında oldukça geniş bir fikrî 

faaliyet vardı, yalnız Batı Türkistan’da değil lıa((â “ Balasagım" ve 

‘ ‘Kâşgnr’ ’ gibi doğru sahalarda bile İslâmi ilimleri iyi bilen büyük âlimler 

yetişmişse de çeşitli isi ilâlar vc harpler sebebiyle .bıınlardan ancak pek 

azının isimleri ve eserleri, bize kadar gelebilmiştir; bunların zanıa- 

nmda “ Buhârâ”  ve “ Semerkand" medreselerinde binlerce lalebe İs

lâmî iliıhler tahsil ederlerdi. Buhârâ’daki llanefîü'l-ıııezheb “ Sadr-ı Ci- 

h ân” lar, tahsil ve geçim masrafları sırf kendi ceplerinden olmak üze

re binlerce talebe okıUurlardı. “ Semerkand” Hâkanlan Acem şâirleri

ne bir çok bağışlarda bulunduklarından “ Reşidî-i Semerkandi’ ’ 

“ Muhtaıvi Gaznevİ, Sıizenî-i Semerkandî’ ’ gibi birçok şâirlerin bun

lar vasfında muhtelif kasideleri vardır. Billıas.sa bu sülâleden “ Rılıç 

Tamgaç Han İbrahim” nâmına tarihe, edebiyâla, siyâsiyâta âid birta

kım mühim eserler de yazılmıştır. Kâşgar Hakanları zamanında devle

tin resmî lisânı Türkçe olduğu gibi ‘ ‘Yarlıg; F'erman'.’larda defterlerde 

kullanılan yazı da-Arab yazısının malüm olmasına rağ.men-Uygur ya

zısı idi. Haltâ Türkçe haberleşmeleri idare eden memura “ İİmiga” der

lerdi. Bu devirde birçok Türkçe eserler yazıldığı muhakkak ise de, ya

zık ki bize bunlardan pek azı gelebilmişiir (Dokuzuncu bölüm, 23. pa-
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rağraî). M.'icUtıiniı “ St’tn’âdH iin “ Kitâbül-I Ensâb’ıyla "Cemâl Kar- 

şi'nin “ M ülhakalüs-Sarah" adlı eseri “ Karalıanltlar” devıinde Do

ğu Tiirki.stan'da İsiânii ilimlerin nıühitu bir gelişmeye eriştiğini bura

lardaki büyük medeni n\erkezi merkezlerde 'l'ürkirr arasında ıniifeS' 

sivler, nıulmddisler, lisan ve edebiyat nuUeiıassısları yetiştiğini gös

termektedir. İleri de yapılacak tetkikler sonunda bu devrin lıkir hayatı 

hakkında daha açık bilgiler edinilebileceği tabidir.
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H A L K  E D EB İY A T IN IN  D E V A M I 

1. Divanü Lügâti’t'Türk'deki Maıızuıncler

Daha İsiânıiyetlen evvel halk arasında çok kuvvetle yaşayan ve yal

nız eski an'aııek'ti değil her günkü hayâl» da terennüm etliği için ya

bancı dinlerin ve onlara âid “ Dinî Edebiyat” verimlerinin yanında - 

daha doğıusu üstünde-canlı kalan "Halk Edebiyâtı” , Müslüman Türkler 

arasjnda da kıyuıet ve ehenınıiyetiMİ kaybeînîedi.

“ Mahmııd Kâşgarfn in  -166’da Bağdad'da tamamladığı D ivânii 

Lugâti't-Türk'de misâl olarak, birçok Tüt kçe manzOme parçaları vardır 

ki, V. yü7,yıldaki Müslüman Türk zümreleri arasında bunlar yaşıyor

du, Bunları sıralayıp düzenleyerek.., kısmen toplu ve büyük parçalar 

hâlinde incelemek için başladığımız çalışmaya sonradan Profesör Broc- 

kelmamn da katılmıştır. Bunlann zamanı ve hangi Türk şubesine âid 

oldukları hakkında kesin olarak bir fikir edinebilmek imkânsızdır: Me

selâ “ Alp D Tunga”  adında bir kahraman için söylenmiş olan mersi

yeyi “ Mahnıûd Kâşgaıî“ Acem destanındaki Turan hükünıdârı “ Ef- 

râsyâb’a isnad etmek suretiyle, bu mersiyenin eski bir zamana âid ol

duğunu anlatmakladır; demek oluyor ki o :zaman Doğ;ıı Türkistan’ın 

Müslüman Türkleri “ Alp Er Tunga“ nm hâlır[>sını unutmayarak, onu 

han destanının “ Efrâsyâb ’ıyla karıştırmışlardı. Meselâ “ Karahanhlar’' 

sülâlesinin, İslâmî İran tesiriyle, millî an’aneyi unutmamakla beıâber 

kendilerini “ Efrâsyâb’ ’ torunları saymaları da bunu gösterir. Esasen 

yukarıda (Üçüncü bölüm. 6. paragıal) Türkler arasında “ Alp Er 

Tunga“ menkıbesinin, ehemmiyetini ve devamını ayrıca göstermiş

tik. O sırada, belki de, İslâm lesirinin dışında kalan göçebe Türkler da

hî henüz “ Tunga Tekin’ ’in an ’auesini, bu mersiye ile beraber muha

faza ediyorlardı.. Diğer taraftan “ Yabaku“ larla “ Karahanhlar’ ’ aile

sinden “ Gazi Arslan Tegin’ ’ arasındaki harbe âid bir manzume vardır 

ki, “ Mahmud'’un zamanından uzakohnayan bir devre âiddir. Bu ba

kımdan “ Divânü L ugâ f’daki muhtelif manzfiinelerin İslâm devit de 

dahil olmak üzere çeşitli devrelere ve kezalik, Müslüman Türk zümre

lerine âid olduğunu kabul edebiliriz.

2
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2. lû leb i N cv ’ilcr: Mersiye, Deskn ı, Av Ş a i k ılan . A şk  ve

Ş n ıa b  Ş iir le ri, H ikenıiyat

Bu ınnıızıınıderi, ihtiva edikleri esas unsur hnkıınıntian edebî iıovi- 

lere ayıracak oluısak, olduk(;a büyük bir çeşitlilik göze çarpacaktır. 

O zamana gelinceye kadar yüzyıllarca edebî laaliyetlerde bulunan, 

epeyce eski bir ‘Yazılı Kdebiyal" vucüde getiren Türklor için bunu fazla 

gönneuıeliyiz. “ Mahtnûd” un ayrıca “ Cııcü” isminde bir Türk şâiıin- 

den bahsetmesi, Tiııkkn' arasında bazı tanınmış şniıierin dc mevcudi

yetini anlatıyctr. Mevzuları bnkıuımdan, bu nuınzûnıeler arasında, mer- 

siyelei', cenk hikâyelerini tasvir eden dcstanlai', sonra hayatın hergünkü 

hâdiselerinden ilham alınmış olan av şiirleri, aşk ve şarab şiirleri, hik- 

nıcder, da»b-ı meseleler, ayrıca bî'o’üklere vejilen “ Kcışuk: Kasîde” ler 

vardır. “ Divanü Lugâf'dn epeyce bir yekûn tutan tabiat tasviılcri, hat
tâ meselâ yaz ve kış arasında münâzaıa tarzında yazılmış bâzı şeyler, 

müstakil eserler değil mersiyelerden veya aşk şilrleıinden ayrılmış par

çalardır. Bütün bu eserlerde, hattâ bugün 'I'ürkleı in halk edebiyatında 

gördüğümüz unuıınî müşterek seciyeler tamamiyle mevcOddur.Yuka- 

ııda İslâmiyet tesirinden evvelki şiirlerimizden bahsederken (Dördün

cü bölüm, Z.paragral) tespit etliğimiz vasıllar ve o devir hayalı hak- 

ktndaki nuıtâlcalar bunlara da tatbik edilebilir.

Cenk vak'nlarını anlatan destanların biri “ langut’laıia” Katnn Sini’ ' 

arasındaki bir haıbe, İkincisi Müslüman Tüıkleıin Budist Uygarlarla 

ve diğer ikisi de yine “ Arslan Tegin" kumandasındaki Karahanlılar 

ordusunun “ Yabaku” larta harbine dâirdir. Bunlaida Orhun Kitâbeie- 

rlntleki cenkçi, ateşli rufı (amamiyle görüfidüğü gibi. “ Budist Uygur- 

lar” ın pııtlarına ve ma'bedlerine karşı Müslüman Türkün müdhiş bir 

düşmanlık beslediği de anlaşılıyor. Diğer av, aşk ve şnıab şiirleri de, 

derin ve samimî bir “ lirizm” ile doludur. Bütün bunlarda, göçebe Tüık 

hayatının bütün lıusûsiyelleri, hattâ arada eski “ Şâmâni“ itikâdlan- 

nm izleri göze çarpıyor. Bütün tabiat tasviılerinde, ya? kış mür âzara- 

İaunda âzaınîderecede “ hakikî’ ’ ve “ A lâ k î"  lik fakat onunla uygun 

olarak tahassüs tarzı itibariyle derin bir “ enlusî“ lik duyulmaktadır.

Hulasa, gerek “ görüş ve duyuş’ ’ gerek “ anlatış” bakıımudan ya

bancı din ve medeniyetlerin telâkkilerinden hemen büsbütün azâde 

olan bu şiir, tamamiyle “ orjinal” ve tamamiyle ‘‘Türk’'tür. Kopuzlarla 

terennüm edilen bu nağmelerde, genç, zevk ve hayat dolu gururlu ve 

kuvvetli bir kavinin ruhu kaynamaktadır. “ Lirizm” ile alâkası olma

makla beraber nasihat tarzındaki parçalar darb-ı meseller, muhtelif
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Türk şubeieıinde lınlâ mevcOd olan-bu cins verimlerden farksızdır di

yebiliriz. Kkserisi mevzun olan budarb-ı nıeselk'r, belki dc eski nıan- 

zûiDCİerden kalmış bakiyelerdir. Vezin, şekil, kafiye itibariyle dördün

cü bölümde verilen izahattan fazla birşey şöylemeye lüzıını yoktur.

3. Manîis Destanı

Karalıanlılar devrinin en belirgin bii' husüsiyeli olan “ İslâm Mede

niyeti dâiresijıe giriş" olayı, o devri Türk hayalı için çok büyük ve de

rin bir inkjlâpti; “ ŞamaniznV’den halta onun çeşitli şekillerinden baş

layarak “ Budizm, Maniheizm, Hıristiyanlık" gibi nuıhleüf dinlere sâ- 

lik ve m a’nen tamamiyle “ Gayr ı mülecânis" bir halita haline gelen 

“ Doğu Türkistan’ ’ ve “ Yedi-su" Türklerinin bütün bu dinlerinkinden 

üstün yeni bir medeniyel yaratan “ Islâm dini’ ’ dâiresine sokmak, şüp

hesiz, kolayca ve kendi kendine vücuda gelmiş basit bir hareket sayı

lamaz. Bu dinil ve medenî inkilap, Türk cemiyetinin içlimâî bünye

sinde elbette büyük sarsıntılar, buhranlar doğurmuş ve hu yeni mef

kurenin tahakkuku için, elbette bir takını kahramanlar çalışmıştı. Aşa

ğıda göreceğimiz üzere “ Saiuk Buğra Han" gibi hükümdailar, birta

kım “ Veli" lerle beraber “ Ermanas" kabilinde kahramanlarda işle 

bu hâdraiaını “ menkıbevî-târihî"birer kalıntısıdır. Bunlardan bilhas

sa “ Manas", “ Doğu Tiyenşan"dan tâ “ Kırım“ a kadar bütün Türk 

sâhalannda, haltâ “ Ç'ungarya“ da, “ Kuzey Kalkasya"da, “ Anado- 

lu"da hâtırası yaşamış en büyük kahramandır: "Talas’m baş tarafın

daki bir mezar-aslı olmayarak-lıâlâ ona nispet edildiği gibi, yukarıda 

zikrettiğimiz Türk sâhalannda da onun ismine tesadüf olunuyor. “ Mah- 

müd Kâşgarİ" zamanında henüz teşükkül etmemiş bulunan bu des

tan “ Cengiz" devrinden evvel teşekkül etmiştir ki, bu itibarla, onu 

M.S. 11-12 yüzyıllar arasında vücûda gelmiş saymak zarurîdir. Bu

gün yalnız “ Kara Kırgızlar" arasında yaşayan ve bazı parçalarına ayn 

ayrı “ Kazaklar" arasında da tesadüf olunan "Manas Destanı''nın baş

langıçta bülün orta Türklerin müşterek destanı olduğu kabul olunabi

lir. İlkin “ Radlolî" tarafından toplanıp yayımlanan ve daha sonra başka 

rivâyetleri dc zapt ve tespit edilen, bu destan “ Cengiz" evlâdı ismiyle 

alâkadar olmayan bülün tarihî ve ınenkıbevl kahramanlara ail parça

ları ihtivâ eden karışık bir eserdir. Sonradan bu destan M.S. 16-17 

yüzyıllara âid bâzı “ Noğay" ve “ kalmuk"kahramanlarmın menkıbe

leri de girmiş vc hattâ ‘Radloff’ eserdeki "d in î"  seciye"yi sonraki 

zamanların mahsülü saymışsa da, doğru değildir. Bugünkü “ Kara
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Kırgız" rivayelininde hile “ Fmıanas’Karcilıafihîordevlefinehlzfncredeıı 

bir kalıramnıı, bir “ Subaşı'’ olduğu gibi, oıuın İslâmiyet nâınına kâfir 

' ’Türk-kahnuk” laıfa nnicâdelelcri kabilinden bir(,ok hususiyetler de, 

eserin şüphesiz o dcvıe âid oluşunu gösleriyor. Hakikatle "Kara Kır

gız'ların 16-18 yüzyıllardaki içıimâî iıayad, tıpkı “ Manas” destanında 

olduğu gibi Müslüıııaniık (Sarılık) ile “ Kaln\ukhık“  arasında devamlı 

çarpışmalardan ibaret ise de Karahanlılar zamanındaki ' ‘ Yedi-su Türk

lerinin’ ’ vaziyeti de aynen böyle idi. Bundan dolayı bu eseri, Islâm 

ınedetıiyeiı ile diğer Islâm olmayan medeniyetlerin ve göçebe haya

tıyla’ medeni şehir hayatmm mücâdelesini gösteren bir destan olarak 

kabul etmek zarureli vardır.

“ Manas Destanı’ ’ bugün biliı^ıssa “ Kara Kırgızlar" arasında çok 

zengin ve kıymetli rivayetler hâlinde yaşamaktadır. Onların “ Akın'' 

adı verilen şâirler smıh, bunu inşâdda ustadırlar. “ Tiyenşan’ ’ da tam 

bir göçebe hayalı süren ve coğralı menkıbenin de yardımıyla uzun müd

det komşularının tecavüzlerine karşı isllklâlk’nni koruyan bu “ Kara 

K ııgız'’(aıda, bu eski destanın canlı bir halde devam çimesi gayet ta

biidir. Onların destanı hayâtı, bütün halk şiiıleıini umumî bir destan 

şeklinde “ Balıır: Bahadur, kahraman, er” Manas'ın etrafında toplan

mıştır. “ Manas“ buiün dünya kahramanlarının en kuvvetlisidir. 

“ Çura” (arkadaş hâdiın) larıyla beraber bülün dünyâyı dolaşır; her 

yerde her kavme karşı galip gelir, Çinliler, Sarılar, hanlılar onun kılı

cını (ecrübe etmişlerdir. Manas'ın atı “ Akboz’ ’dur ki dünyada eşiyok- 

lur Kjthraman dâima demir zırhgiyer, kendi.sine hiçbir ok işleme/. O- 

nıin önünde yalnız diişınanları değil, ak sakallı babası, sevgili annesi 

titrer. Ona küh olabilecek yegâne kahraman, Mecüsiler reisi ‘‘Eryıılay” 

dır,bu da harikulâde kuvvete mâlik ve obuıdu. Bir defa obuılııkta sonra 

derin uykuya daldı ve Manas'a mağlub oldu. Bunun atı olan 

“ Açbudan“ da çok üstün vasıflara mâlik biri hayvandır. Asıl mevzAiu 

İslâm uğrunda mücadeleden ibaret olan, bu destanda daha birçok Is

lâm ve putperest kahıamanlannın adlan ve menkık’leri zikrolunur; lâ

kin desîan başlıca “ Manas’ ’ , 'Vulay ve Erlüştük’ ' parçalarından ibaret 

sayılah’lir.

Radk^lTlopladığı rivâyetleri “ Manas''ın hayal sallıalaıına göre sı

ralayıp düzenlemeye çalışmıştır; İlkin Manas'ın doğumu, sonra “ Al- 

mambef'in İslâmiyeli kabulü ve Manas'a intisabı, M.mas ile Alman- 

bel'in eski putperest arkadaşı “ Ergökçe" arasındaki muharebe, Ma- 

nas’ın evlenmesi ve vefalı; bu münasebetle ailesinin sergüzeşti ve sonra 

tekrar dirilmesi, ilk parçaları teşkil eder, Dördüncü parça, İslâm ve put

perest kahramanlarının hazır bulundukları bir ziyâlel meclisini tasvir
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eder. Beşinci parça, “ Mat?as” jn vernlı sebebini izâh etnıekledir: Kah

raman, zevcesinin karşı koymasına rağmen, babasına “ Kalnınk” dan 

gelen kardeşini kabul etmiş ve işte bıuuın neticesinde helak olnıuştt».

6. ve 7. fıkralarda “ Maı\as” ın vefalı ve oğlu “ S in ıa lay la  torunu "Se- 

yetek” in başmdan geçenler tasvir olunur.Rumi takip eden “ Eryulay” 

parçası ile “ Ertüşlük”  kısmı, RadloH'neşrinde o kadar mufassal değil

dir. “ Erlüşitik”  diğer Türklerde m eselâ“ Tobol” Tataılannda bir İıi- 

kâye şeklinde mevcııd ise dc Kara I\irgız'larda lamanıiyle dcstânî 

mâhiyetledir.

Yeraltı kahramanı olan Ertiişıük’ün yerainseferileri ‘ ‘T obo l"T a 

tarlarının rivayetlerinde, oldukça zengin ve canlı olduğu halde RadloiT 

neşrinde renksiz ve baltâ biraz can sıkıcıdır. Nazım itibariyle,yedi he

celi "Cır. Yır, Türkü" vezniyle söylenen bu destanda diğer Kırgız ve 

Kazak dcstanlaı ında jnevcud injsnsiyellere tesadüf olunur: Kafiyeler 

bazen fasılalı bir şekilde ve yarını kallyeler hâlinde olduğu gibi bâzen 

de "RediP'li ve çok ınj.^ra başlannda "A lüleıalion" mahiyetinde rnev- 

cuddıır. Tasvirler göçebe Kara Kırgız hayâtının bülün hususiyeilerini 

pek canlı itir surette içine alır. İslâmdan evvelki Türk halk şiliinin bü- 

tün hususiyetlerini bu deslanda da buluruz. Kırgız "A k ın " ı vak'alan 

hikâye edcıken, süratli bir sesle söyler; lâkin meselâ kahramanlarfu 

konuşmaları, alçak sesle fakat yavaş ve azametli bir ahenkle "an la ii' 

lir; arada bir şâir doğrudan doğruya kahramana hitap ederek söyler. 

Destanın bütün teferruatına ait şiirler, şâirin dimağında yaşamakla

dır: Kahramanın doğuşu, büyümesi, harb âletimi inin medhi, mücadele 

hazırlıkları, çarpışma sahneleri, kahramanların karşılıklı konuşmala

rı. onların şahsi seciyeleri, atları hakkında tafsilât .sevgililerin medhi, 

yurdların tavsilî. tabiat manzaraları, vefat ve matem sahneleri, v .b ... 

Hülâsa ic ve niş hayata âid bütün bu saüıalar hakkında şâirin dima

ğında, birçok parçalar mevcuddıır. Tecrübeli şâir kendisine ilham gelin

ce, bütün bu parçaları birbirine ekliyerek irticalen destanını söyler. Esa

sen gerek Kırgızlarda, gerek Kazaklarda,şâirin "A rvağ" denilen bir 

ruh kornyucıisumın yardımına mazliar olduğu kanafiti vardır. "A k ın " 

Jîerhangi bir sebeple şiir söylenmek isüdâdını duymadığı zaman,bu ru

hun ilhamına demediğini söyler. Hülâsa bu Kara Kırgız destanı; Şekil 

ve lisan bakjrnından - hâlâ destan devrinin yaşayan-KırgîzInrnı bugıinkü 

hayatına ve lisanına hiç yabancı olmamakla bevâber, mevzu itibâıiyle 

M.S. xi'-Xlf. yüzyıllarda çokzengin ve çok değeıbbir TCrk destanıdır.

Türk Edebiyatı Tarilıi j 926 IV (1980)
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TÜRK EDEBİYATINDA AşiK TARZININ MENŞE VE 

7EKÂMÜLÜ
Sazşâirlcri, bugün ve düıv. Anadolu'nun nuıİKelirköşelerinde luıl- 

lâ  bugün bile A şık  ınıvHnmı (aşıynn ve çaklığı sazla kendisinin veya 

haşknlarmııı şiirk'iini lerennünı eden şâir-çalgıcrtaıa, yâni saz şâirle- 

rine tesadüf olunmakladır, panayırlarda, kahvelıâneleıdc, düğünler

de, bir kelime ile uınnıni roplanularda eskiden daha sık rasllandığı hal

de. son senelerde ginikı,c azalan, içtimâi mevkilerini ve ehemmiyetle

rini kaybeden bu âşıklar, Osmanlı imparatorluğu memleketlerinde, hat

tâ 'lanzimaiMan sonra bile, XX.asır başlarına kadar, muiıim bir mes

lekî zün)ie halinde devam etmekle ve impaıatorluğun her taralında bun

lara lesâdül olunmakla idi, Aıaştırmalarımızı daha evvelki asıılaıa doğ

ru uzatacak olursak, maddî ve mânevi nuUecânis bir medeniye! siste
mi içinde, yaşayan bu büyük Imparatoıinğun içthnâf yapısı içinden btf 

saz şâirlerinin, hükıımefin kontrolü altında teşkilâtlanmış hususî bir 

zümre teşkil ettiğini ve cemiyetin bâzı belli sınıflarının bediî ihtiyaçla

rını karşılayan hususî bir organizma mahiyetinde olduğunu çok açık 

bir surette görüıüz.

XIX- asır sonlarında, garp emperyalizminin siyâsî ve iklisâdî tazyi

ki alımda maddî ve mânevî miîesseseleri bozulmaya başlayan ve yeni 

bir hayat şekli arayan Osmanlı cemiyetinde, Oılaçağ an'anelerini sak

layan bu âşıklar zümresinin de arlık o şekilde yaşayamayacağı pek ta

bii idi: İkinci Meşrnliyet hareketinin ve bilhassa Cumhuıiyet rejimi

nin kuruluşundan sonraki maddî ve manevî inkılâbiar hu zümreyi ya

şatan içlimâı şartları kökünden sarsmışlır. Tanziınât’tan beri merkez

den muhite doğıu yayılmaya çalışan yeni ideolojiler, mektep ve gazele 

hattâ şu son seneleule sinema ve radyo-gibi çok kuvvetli ve le’sirli 

yeni telkin ve terbiye vasıtaları, eski hayat göıüşünü tamamiyle de

ğiştirmeye başlamıştır. Memleket içinde her türlü münakale şebekele

rinin ve vasıtalarının müîemâdîçoğalması, biıtakım merkezlerde dev

let kapitalizmine dayanan büyük sanayileşme faaliyetinin kuvvetle baş

laması, medrese ve tekke gibi Ortaçağ an'anelerini saklayan eski mü- 

esseselerin kaldırılması, halk terbiyesine gittikçe daha büvnk bir ehem

miyet veıilmesi, bütün memlekette maddî ve mânevi yeni bir hayat 

göl üşünün başladığını ve yeni biı içtimâi nizamın kurulmak üzere ol

duğunu k a fi süıeüe anlatmaktadır.
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!(,tinıni bünyenin bu derin dcğişıneieıi knışısında, Orlnçnğ Osııuınlı 

esnal teşkiİâu kadrosu idinde hususî bir sınıf' teşkil eden ve kendisine 

hâs ideolojik vc edebî an’aııeleri saklayan flşık zümresi aılık yavaş 

yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Esasen dalıa XX. asır başlarm- 

da mesk'kî teşkilâdarı lamanıiyle bozulıınış ve büyük merkezlerde 

ehemıuiyetleıini kaybetmiş olan bu .âşıklar, ancak, memleketin daha 

i(;erilerinde. iıeııüz Ortaçağ hayal şanlarını sakla_\nıı küçük ınerkez- 

lorde, ölmüş bir mazinin kalıntıları hâlinde yaşamakta kliler. Medrese 

ve tekkenin devam ettirdiği İslâm kültürü XIX. asırdan Iralan vtşık- 

lann yaşatmaya çalıştığı edebî an’ane. bu zümrenin büsbütün inkı

lâplarından soma, bu yeni hayat şanları içinde. Ortaçağyâıligâıı olan 

bu zümrenin ve âşık tarzı dediğiniiz-belli kaidelere ve mefhumlara bağ

lanmış, kendi nev’i içinde âdeta klâsik bir mâhiyei alınış şiir nev’inin

o şekilde devamına artık imkân kaimamıştı. Fsasen her san'at şeklinin, 

maddî ve manevî muayyen içtiınâî âmiller te’siriyle vüçnda geldiğini 

vc hayatının, o şartlaıın devamına bağlı olduğunu düşüniıısek, bunu 

daha \y\ anlaı tz; benzer şanlar altında, aynı hâdiseye başka edebiyal- 

larda da tesâdüf edildiğini söyleyebiliıiz.

Halk kitlesinin Aşıklar lıakkm daki telâkkisi; Âşık kelimesinin 

taıilıî bir ıstılah olaıak aslılardan beri Tütk edebiyatının muhtelif şu

belerinde ne gibi menıumlar ifâde eıtiğiııi ileride göreceğiz. Ancak bu

rada, bu kelimenin XIX ve XX. asırlaıda Osmanlı imparatorluğu mem

leketlerinde ifâde ettiği umumî mânayı kısaca anlatalım. Aşık, halk ara

sında, umumiyetle saz şâirleıinc veıilen bir isimdir. Yine halk arasın

da dolaşan birçok menkıbeler,bunların maddi ve cismanî aşktan ma

nevî ve ruhânî aşk derecesine yükseldiklerini, saz, çalıp şiir söyleme

yi de İlâhî vasıtalarla-yâniya bir mürşidin, p îı’in yahut Hızır Peygam- 

ber’in rüyada, veya hakikatte tecellisi ile-öğrendiklerini anlatır. Görü

lüyor ki bunlar, halkuı telâkkisine göre Hak Aşıkları'dır vc ilham kay

nakları dâima ilâiudir. Çok serseri \’eselîh biı hayat geçiren ve bundan 

dola}’! medıese âiimleıinin şiddetli hücumlarına uğrayan bir takım âşık

lar hakkında bile, ölümlerinden soura-haılâ bâzen hayatlarmda bu türlü 

halk menkıbeleıinin teşekkül etliğini, tarihî şahsiyetlerinin bir kudsi- 

yet hâlesiyle çerçevelendiğini biliyonız. İletide tafsilâtıyla göreceğimiz 

gibi, bütün bunlar, âşıklaıın tasavvuf tarîkâtlarıyle-ve bilhassa 

Bcktaşilikle-sıkı alâkalarından dolayı vücOde gelmiş telâkkiieıdir ki, on

ların halk nazaimdaki içtiınâî mevkilerini göstermek bakımından çok 

dikkate değer.
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Münevver sınırın âşıkfar hakknıdciki (elâkkfsir Âştklara karşj 

halkın beslediği bu takdir ve hrırnıe! hislerinp. yüksek sınıfın asla işti

rak edemeyeceğini söylemek bile lazladu rnkiı ve zevk seviyesi bakı

mından halktan taınamiyie ayrılmış olan bn sınıf, medresede, İslâm 

ilimlerinin, Arap ve İrah edcbiyallarmın en yüksek mahsullerine iyi

den iyiye alışmış bıılıınuyordn. Daha XI. asırda İran edebiyatı örnek

lerine göre klâsik edebiyat siıratle inkişâfa başlamış ve klâsik Türk şii

ri XVl-XV!i. asırlaida en yüksek eserlerini yaralnıışd. Bediî ihıiyaçla- 

nnı pek tabiî olarak bu klâsik edebiyat mahsûlleriyle tatmin eden yük

sek kültür sahipleri, İslâm medeniyetinin Ortodoks ideoloiisinden ve 

dünya görüşünden, şüphesiz ayrılamazla!dı. Halbuki, Ortaçağ İslâm 

iîlozonannın vc ahlâkı,ıiarmın nazarî sisieınlerine göre, avam smıh, 

yâni geniş bnik zümıcsi, sâdece bir koyun sürüsünden ibâretlir; onla

rı adaletle idâıe etmek, yâni t;obanlık, yüksek sınıfın vazifesidir.

Bülü)) i)âkimiyelin ve bütün kudretin, kendisini Allah’ın gölgesi ve 

bütün halkı kendi kulu sayan ımıtlak bir hükümdârın şahsında top

landığı bir Oıia(,ağ impaıatorlnğnnda. geniş halk tabakasına karşı bun

dan başka alılü bir Jelâkkî mün»kün olamazdj; Halk mûsikisine ve halk 

şiirine mahsus her tüılü şekiller (ezgi, deyiş, türkü, tüıkmâni, varsağı 

v.s), halk aıasında rağbet kazanan mevzular (Geyik destanı, İlanıza 

vc E^attal hikâyeleri v.s.) halkşilrlerinm nmtrfn? (H<.rısü olan hece ve/nl 

dâima hakir görülmüştür. Şiirlerinin geniş halk tabakası arasında okun

ması ve anlnşıiması klâsik bir şâir ign âdeta bir hakaret vesilesi olu

yordu. Büyük Fransız ih(ilâii!\fn yaydığı demokrafik prensıpicıe ya

bancı olmayan 'l anzimat devri mütefekkir ve şâiılerinin hattâ bn ara

da Ziya paşa gibi ‘ 'millî dil ve edebiyat”  mes’eielerinde ileri ve geniş 

düşüncelere sahip olduğunu göstermiş bir adamın bile sazşâirleri v<? 

onlaıın şiirleri hakkında tezyif ve hakir görücü hisler besledikleri dü

şünülürse, bu hususta acık bir fikir edinilebilir.

A şıkların kendi haklarındaki telâkkileri: Aşıklar arasında son 

zamanlara kadar devam eden bir telâkkîye göre, umumiyetle şâirler 

iki kısma ayrılır:

a) Kalem şâirleıi; yâni, yüksek sınıfa mahsus şiirler yazan klâsik 

şâirler.

b) Meydan şâirleıi; yâni, halk toplanlılarında irticalen de şiiıler ter

tip eden ve onları sazları ile calip söyleyen sazşâiıleri.

Sazşâirleri, kendilerini, (üılü bakımlardan, klâsik şâirlerden üstün 

sa)’aılar; Evvelâ lıeı lıangi bir njevzû i'r/ennc heılıangi )>ij l(aliye ife der

hal bir manzüme söyleyivermek kudıeti, onların başka öv'ünıne sebep

leridir. Hakikaten, klâsik şâiıler arasında, irticai denilen bu kudret, cok 
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nm liıdiı; Klâsik nazım knidclcıinin butun inceliklerine riayet şnrlıyle 

irlkâlin gayel ınüşkil okluğunu, gerek İıan, gerek Türk edebiyat ınü- 

ellilleri daima itiraf etmişler vc her iki edebiyatta da. bu kudrete mâlik 

oian pek az şâir göslerebilnıişlerdir. Halbuki bu ka<^ır sıkı ve zor kai

delere bağlı olmayan, vezin ve kafiye kusurlaıını labiî gören sazşâir- 

leri arasında, irticâl, bir istisna değil, âdeta bir kaidedir. İleride sebep- 

leıiııi ve mâlıiyetini uzun uzadıya izah edeceğimiz bu bususiyctten do

layı Azerbaycan linkleri bir kısmı halk şâiıİerinc bedyeci adım verir

ler ki bu bediheci (yâni bi’bedâhe şiir söyleyen) kelimesinin halk dilin* 

de bozulmuş şeklidir. Sazşâirlerinin klâsik şâirlere üstünlük iddiasın

da bulunmalarının ikinci sebebi de, şiirlerini sazlan ile çalıp söyleye

bilmeleridir. Gerçi XIX. ve XX. asırdaki bâzı âşıkların saz çalamadık

larını biliyorsak da, bunun daha çok. meslekten yetişmeyenlerde rast

lanan müstesna bir hâl olduğunu derhâl ilâve etmeliyiz. Esasen saz 

şâirleri tâbirinden de çok iyi anlaşıldığı gibi, meslekten yetişmiş asıl 

âşıklar arasında sazı olmayan, saz çalmayan bir şâir tasavvur oluna

maz. Klâsik şâirlerimizden Süııbül-zâdeVehbî’nin IVlanisa’da, Keçeci- 

zâde İzzet Molla'nın da Keşan'da başlarından geçen ınâcerâlar, bu

nun çok açık delilleridir. Sazşâirleri, ileride görüleceği gibi, muhtelil 

devirlerde türlü çalgılar (meselâ kııbuz, kara düzen, bozuk, tanbura, 

v.s.) kullanmakla berâber,XVH. XVII!. asırlardaen ziyâde çöğür’e rağ

bet ettiklerinden âşık ve sazşâirleri tâbirleri ile aynı mânada olarak 

çöğürcü kelimesi de dilimizde uzun zamandan beri yerleşmiştir.

Kalıvehânelerde, bozâhânelerde, mesirelerde, panayırlarda, hülâ

sa, kalabalık ve hayran dinleyici zümresi karşısında çalıp söyledikle

rinden birbirleriyle karşılıklı şiir okumalarında bulunduklarından dola

yı da âşıklar kendilerini klâsik şâirlerin üstünde tutarlar. Geniş halk 

tabakası içinde âşıkların kazandıkları şöhret ve rağbet, eserleri çok mah

dut bir sınıf arasında yayılmış klâsik şâirlerden daha fazla olmuştur. 

XVII, asırdan haşlayarak, imparatorluğun büyük meıkezlerinde yeti

şen sazşâirlerinin, klâsik şâirlere benzemek ve onlardan geri kalma

mak gayretiyle, oldukça kuvvetli klâsik edebiyat, kültürüne sâhip ol

maları, aruz veznini (bilhassa kullanılması nisbeten kolay olanları) ve 

bâzı klâsik nazım şekilleri (gazel, murabba, müseddes, müstezad gi

bi) kullanmaya başlamaları, yabancı terkip ve kelimelere ye klâsik şii

re mahsus menuımlara maıızûınelerde gitgide daha geniş bir yer ver

meleri, âşıklar arasında kendilerinin artık bu cihetlerden de klâsik şâ

irlerden geri kalmadıkları kanaâtini dc>ğurdu; bu kanaât, onlar arasın

da, yavaş yavaş büsbütün kuvvetlendi.
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Âşıklar, lıangi i^tinıâi nmhit!ci(fe ve nasıl j'etişir? ^̂ uh(L'ii(■iç î- 

jıuü inbakfilaı arasında nasıl bir^^ozlo görütdüklorini kısaca anlailığı- 

nıız açıklar hakkında daha eirallı bir likir edinebilmek için, buntann 

hangi içliınâf çevrelerde. ııegibi içliınaı şanlar dahilinde ycliştikleıini, 

mesleki yetişme laı zlannı, edebî lerbiyelerinin mahiyetini hütnek icap 

eder. Heıhangi bir saı\'al şeklini anlamak için, her şeyden önce, ko

nu yaratan Içliıiıâf çevreyi jnaddî ve mânevi bü!i)n saılian ile öğren

mek zarureti, edebiyat tarihinin bir nıüleârifesidir. Bu bakımdan. Aşık 

tarzı (yahut Âşık edebiyatı. Âşık şiiri) dediğimiz saıı.at şeklini daha 

iyi anlafnak için bunu yaralan saz şâirlerinin hangi içtimâi çevrelerde 

ve nasıl şardar altında yetiştiklerini izah edelim:

Şehir muhitinde Aşıklar: XV[f-XV(lf. asırlardan son yıllara ka

dar, Osnıanlı inıpaı atorluğunun her köşesinde gördüğümüz âşıklar ve 

âşık tarzı, bilhassa şehir hayatının verimidir. Muazzam imparatorluk 

idaresi Anadolu'da ve bilhassa Rüinell'de şehir hayalını büyük nis- 

bette inkişâf etıirmiş askerî ve siyasî merkezler imparaioıluğun aza

metiyle nuüeıuısip şekilde büyümüş, iç ve dış ticaret hayatının ve hiç 

eksik olmayan askerf münakalelerin can damarları olan büyük kervan 

yolları üzerinde yeni yeni kasabalar kurulmuştu. Balkan yarımada

sında yaşayan bütün Ilristiyan kavimlerin ' ‘şehir hayatına âlf maddî 

kültür kelimelerini" ■^üık^erden alınış oinıaları, bunun açık delillerin

den birisidir.

İslâm medeniyetini biilıassa Büyük Selçuklu Ijnparatorluğnnun ku

rulduğu XI. asırdan beri iyice benimsemiş, temsil etmiş ve o medeni- 

yetin umumî çerçevesi içinde Anadolu da yeni bir Müslüman Türk kül

türü yaratmaya başlamış olan Anadolu SelçukJulanndan sonra Osmanlı 

İmparatorluğu bunu kuvvetle geliştirerek Balkanlar’a da yaymıştı. İs

lâm dini ve Türk dili gibi iki büyük temsil vâsıtasına dayanan İmpara

torluğun büyük merkezlerinde, ilk mektepler, medreseler, tekkeler, kü- 

tüphâneler, asker ocakları, Müslüman Türk kültürünü lıalkın muhtelif 

tabakalatfua yaymak luısıısımda bü}’ük faaliyet gösieıiyorlardı.XV!:- 

XVlil. asırlarda imparatorluğun Asya ve Avrupa’daki büyük şehir ve 

kasabalarında oldukça kalabalıkmünevver bir sınıf vardı ki, İslâm ilim

lerini ve edebiyallannı lâyıkıyle kavramıştı; maddî refah ve servetle 

birlikte bu yüksek kültür havası, uzun asırlar boyunca, daha aşağı se

viyedeki diğer İçtimaî sınıflara da geçerek, umumî zevk ve fikir sevi

yesini yükseltmişti: Buralarda, muntazam bir tahsil görmedikleri, hattâ 

bâzen iıiç okuyu]') yazma bilmedikleri hâlde, bu kültür çevresi içinde 

inkişâf eden fttn' Isfidafları sayesinde aruz İle klâsik nazım kaidelerine 

uygun oldukça güzel şiirler yazan ümmi şâirlere de tesâdüf olunuyordu.
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Şehir ve kasabalarda, nıuhtellf içtinitlf tabakalara mahsus ayrı ayrı 

kahvehâfîelcr, bozahâneler, meyhânekr ^b i umumî, yerler vardır. Bâzı 

büyük kahvehânelerdeçalgı ve köçek fakımlan da bulunurdu. İşte, bu 

kahvehâtıelcrden bâzılan.billıassa âşıkların toplantı yerleri idi. Onlar, 

belli nıevsifulcrde buralarda toplanırlar, sazlarla şiirler terennüm eder

lerdi. Büyükleı iü ve zenginlerin konaklarında, saraylarında da çöğür- 

tiKülere tesadüf edilirdi. Hükümetin kontrolü altında mnmazam bir teş

kilâta mâlik olan bu <işıkJar, panayırlar gibi geçici toplamı yerlerinde 

kunflan kahvelıânelerde bninnijrlar, memleketi dolaşırlar, tekkelerde- 

ve bilhassa her kaşeye dağılmış olan Bektaşî tekkelerinde-büyüklerin 

ve zenginletin konaklannda misafir olurlardı, Başka esnaf teşekkiılle- 

rindeolduğuglbi, âşıklar teşkilâtında da çıraklıktan başlayarak âşık 

oluncaya kadar geçirilmesi icab eden birçok dereceler vardı. Billıassa 

büyük, şöhretli Aşıkların etrafında, sazşâlrliğine meraklı, istidatlı bir 

çok gençler çırakolarak toplanırlar, üstattan mâhlas-yâni şiirlerindekul- 

lanacaklan bir ad- alırlar, Aşık olmak için zarurî olan edebî ve meslekî 

terbiyeyi gördükten sonra fasıllara girmeye başlarlar, memleket için

de uzun seyahatlere çıkarlar, nihayet âşık olurlardı. Ekseriyetle kü

çük esnaf tabakasuidan, şehir ve kasabada günlük çalışması ile yaşa

yan fakir halk arasından, yahut muhlcHfaskerî sınıflardan yetişen bu 

âşıklar, bir tahsil görmemekle beraber, şehir Iıayatmın kültür lıavası 

içinde, İstidatlarına göre, klâsik şiire ve mûsikîye, tasavvuf felsefesi

ne. Islâm dinine ve tarihine, evliyâ menkıbelerine, Iran ve Türk edebi

yatlarında çok kullanılan mitolojik ve lejander motiflere âit birçok bilgi 

edinirler. İran edebiyatının Hâfız, Sa'di gibi büyük şahsiyetlerinin eser

lerine biie yabancı kalmazlardı. Aralarında, az çok tahsil görenler, kü

çük idâre işlerinde ve kâtiplik vazifesinde, bulunanlar da olurdu. XVII. 

asırdan başlayarak, -esasen yabancı olmadıkları tabiatlyle yapmacık

la karışık bir hayranlık besledikleri-kiâsik şiirin bunlar üzerinde çok 

büyük bir câzibesi olmuştur ki, sonraki asırlarda bunun büsbütün art- 

tığmı birçok örnekler ile görüyoruz.
 ̂Köy ve aşiret çevrelerinde Aşıklar.’ Büyük kültür merkezlerinden 

uzak köylerde ve göçebe yâluıt yarı göçebe aşiretler arasında yetişen 

âşıklara gelince, bunlarla şehir hayatının ve kültürünün yarattığı âşık

lar arasında mühim bir ayrılık olacağı pek tabiîdir. Asıl halk edebiyatı 

zevkine daha yakın olan, başka bir ifâde ile. içinden yetiştikleri ve ken

disine hitabettikleri köylü sınıfının duygularına ve telâkkilerine ter

cüman olmak mecburiyetinde bulunan bu köy ve aşiret şâirleri, klâsik 

şiir tesirinden ve arılz vezninden oldukça uzak kalmışlardır,- lâkin, iç

timâi muhit farklarının büyüklüğüne bakarak, bu yaptığımız ayırmayı
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ıı\übalağalı ve yanlış bir tarzda tefsir etnıenıelidir: Şehir ve köy âşık

larını birbirlerinden aynan çok açık içtimâi nuılıit farkına karşı, biıbi- 

rine yaklaştıran diğer bir takını kuvvetli âmiller de vardır.

1 - Köy, hiçbir zaman civarındaki şehir ve kavSabalardan tamamiyle 

ayrı bir hayata mâlik değikiir; bunun gibi aşiretler de yaylak ve kış

lakları mmtakalarında bulunan şehirlerin tesirinden uzak kalamazlar; 

İktisâdi zaruretlerin doğurduğu bu kuvvetli rabıtalar, uzun asırlar es

nasında, maddi ve manevî kültür teirleri de yaratır.

2- Şehir hayatının ve kültürüniin yarattığı Aşık, nasıl klâsik şâirin 

ve klâsik şiiı iıı çekiciliğine ve ınânevfnilfözuna kafjrlftnşsa, köy ve aşiret 

çevresinde yelişen sazşâiri de daha yüksek bir küllürün sahibi ve tem

silcisi olan şehirli âşıkı kendisine ideâl bir örnek saymaktan kendini 

alamaz. Bu hâdiseye yalnız bizde değil, bütün milletlerin edebiyat ta

rihlerinde dâima tesadüf edilir.

3- Köy ve aşiret çevresindeki Aşık nnıhlelif seyahatlerinde şehir 

ve kasabalardaki meslckdaşlan ile mutlaka münâsebete girmiş o şe

hir hayatına ve külltiıiiıte yabancı kalmamış olduğu gibi, şehirli Âşık

lar da, devamlı seyahatleri ile. her muhitte bağlar tesis etmişler, tesir

lerini her tarafa yaymışlardır.

4- Tekkelerin ve bilhassa Beştaşilik giiıi helî?redo>:e larîkallere men

sup tekkelerin verdiği edebî ve tasavvulî kültür, mulUclif İçtimaî çev

relerde biribirinin aynıdır: Köylerde ve göçebeler arasında çok yayıl

mış olan Kızılbaşlık lâlimatı da bundan çok farklı değildir. Hangi nm- 

hitte yetişirse yetişsin, ımmmiyetle Âşıklar üzerinde Bektaşîlik tesiri 

bulunduğunu ise yukarıda söylemiştik.

İşte, bütün bu gibi âmiller, köy ve şehir sazşâirleri arasındaki fark

ların derinleşmesine mâni olmuş ve XVII, asrın ilk değilse bile, son 

yarısmda âşık tarzı, âşık şiiri dediğimiz, belli kaidelere mâlik yâni 

■'kendi nev’i içinde, âdeta klâsikleşmiş” husûsi bir edebiyatın vücûde 

gelmesine pek çok yardım etmiştir.

A ş ık  tarzı ne demektir? Yanlış bir telâkkiye yer bırakmamak için 

hemen şu.ciheli tasrih edelim ki, daha X1V-XV1. asırlarda da Osmanlı 

İmparatorluğu memleketlerinde sazşâirleı i vardı; araştırmalarımızı di

ğer Türk memleketiciine ve daha eski asırlara kadar genişletecek olur

sak , Müslümanlığın zuhurundan evvel Asya’da kurulmuş eski Türk 

imparatorluklarında da bu şâir çalgıcılara tesadüf ederiz. Ancak, biz 

âşık edebiyatı dediğimiz zaman sadece, XVi-XX. hattâ XVIi-XX. asırlar 

esnasında Anadolu’da yetişen ve oldukça mebzıH eserleri ve edebî an’- 

aneleri zanıanıınıza kadar devam edip gelen sazşâiılerine mahsûs şiir
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tazını kasdetınekteyiz, Daha eski sazşâirlerine âit olarak bundan ön

ceki demirlerden kalan edebî metinler yok denecek kadar az olduğu için,

o hususta, ınetiniere dayanan ınüsbet ve tarihî mahiyette edebî izah

lara girişmeğe irtrkân yoktur, bu ftıenşe’ler mes’elest hakkında bu kı

sımda, edebî-sosyoloji bilgilerinin neticelerine ve Türk edebiyatmm 

umumî tekâmülü hakkmdaki tetkiklerimize dayanarak, tarihî esaslara 

müsteiıid, oldukça kuvvetli faraziyeler ileri sürnıekle iktifa edeceğiz.

Türk edebiyatmı. “ eski ve yeni bütün Türk şubelerini göz önünde 

bulundurarak mukayeseli bir surette ve bir bütün şeklinde tetkik etmek’ ’ 

lüzılıııunu kırk sene önce ilk defa ortaya atan bir adanun hattâ sâdece 

OsmanlI edebiyatına mahsûs mes’elelerden bahsederken bile, üzerin

de dâima çok kıskanç davrandığı bu prensipten ayrılması, elbette ta

savvur olunamaz; lâkin, asıl mevzuumuzu teşkil eden ve üzerinde uzun 

uzun durulan mes’ele, Osmanlı imparatorluğu memleketlerinde yeti

şen sazşâirlcri ve bilhassa onların vücüde getiıdikleri-bizim kısaca Âşık 

tarzı, A şık  edebiyatı dcdiğimiz-belli kaidelere, kalıplara, belli ideoloji

ye bağlı, hususî-oldukca zengin-şiir tarzıdır.

Âşık tarzının asıl Halk edebiyatı’ndan ayrıldığı ve onu terkib 

eden başlıca unsurlar: Yukarıdan beri verdiğimi?; izahat. Âşık tarzı

nın, Osmanlı imparatorluğundaki şehirlerde teşekkülettiğini anlatmıştır. 

Galiba XVI.asırda inkişâfa başlayarak, XVîI. asrın son yarısında artık 

iyice teekkül etmiş olan âşık tarzının sonraki tekâmül safhalarını ve 

merkezden muhite yâni şehir ve kasabalardan köylere ve göçebe aşi

retler arasına doğru icrâ ettiği tesiri ileriki bölümlerde bütün teferrua- 

tiyle göreceğiz. Burada şimdilik onun tarihî teşekkülünü ve bu san'at 

şeklini vücûda getiren başlıca unsurların menşe' ve mahiyetlerini kı

saca izah ederek, böylece, Âşık tarzının umumî karakterlerini ve ha

kiki hüviyetlerini kavramak imkânını hazırlamak istiyoruz.

Her şeyden önce şu ciheti tebarüz ettirmek lâzım dır. A sık  tarzı, bir

çok ların ın  h â lâ  zannettik leri gibi, bir ha lk  san 'a t ı değildir; doğru

dan  doğruya folklor-yâni halkbilgisi-denilen d is ip lin in  tetkik sahas ına  

giren anon im  ha lk  edebiyatı ile A ş ık  edebiyatını m ahiyetleri b ak ım ın 

d an  birbirlerinden ay ırm ak lâz ım d ır. Bu m es’eleler iıakkm da daha 

1914-1915’de neşrettiğim  m uhte lif yazılarda, bu lü zum u  gayet açık 

o larak  gösterd iğ im  gibi, sonraki yazıla ı m uzda da . fırsat düştükçe, bu 

ay ırm a lü zum u  hakk ında ısrar e tm iştim , Bülün bun lara  rağm en, bu 

m evzua  â il y az ılan  birçok yazılarda, A şık  edebiyatının m âh iyetin i iy i

ce k av ray am am aky üzünde n , bun ların  birbirine karıştınk lığ ın ı ve h a t

tâ  bâz ı muharrirler tara fından  buna  karşı haklı itirazlarda bu lıınu ldu ' 

ğ ıın u  görm ektey iz . A ş ık  ve A şık  tarzı hakk ında yukarıda  verilen ve
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onların billıassa içinde {ııkişâfeltikfeıi içtimâi ınulıillcri gösteren uınunıî 

izahat,bu noktayı lâyıkıyle aydmlatnııştır sanıyorum. Büyük şehir ve 

kasabalardan uzak köylere ve aşnetler arasına, biiyitklerin, ve zen

ginlerin saray ve konaklarından tekkelere, kahvehanelere, asker kış

lalarına. sınır kalelerine kadar muhtelif içlinıâî muhitlere yayılan ve 

kendisine dinletici zümreleri temin eden Âşık edebiyatı ve mûsikisi yap

tığı içtimâi vazifenin muhtelif cepheli olmasından da kolaylıkla anlaşi' 

labiHr ki. türlü ınenşe’lerden gclıne-yalnız edebî değil, aynı zamanda 

müzikal-muhtelif san’at unsurlarının birleşip kaynaşmasından vücû

da şelmiş kendisine mahsûs yeni karakterlere mâlik yeni bir terkiptir.

A şık  tarzında eski Halk Edebiyatı unsurları: Bu yeni terkibi vü- 

cûde getiren muhtelif unsurlar arasında, en başta eski Türk halk ede

biyatı ve halk rrıOsikîsi ıjnsnrlaıın» zikretmek İcap eder. Bir de/'a Aşık 

tarzında müzikle şiirin biıbirini tamamlayıcı mâhiyette devam etmesi, 

asıl halk edebiyalının-çok eski bir geçmişten gelen-değişmez bir ka- 

retterinin devamını göstermek bakımından çok manâlıdır.

Metrik bakımından da Âşık tarzında halk edebiyatının büyük tesiri 

göze çarpar: evvelâ hece vezni, bütün Tü/k şubelerinin halk şiirinde 

olduğu gibi, Âşık şiirinde de hâkimdir, Gerçi, biraz aşağıda izah ede

ceğimiz gibi XVII. asırda, bilhassa ikinci yansından başlayarak, arûz 

vezninin de Aşıklar tarahndan kullanıldığını biliyoruz; fakat buna rağ

men, Klâsik şâirierin parmak hesabı diye küçültüp hakir gördükleri millî 

vezin dâima hâkimiyetini muhafaza etnnştir. Kafiye hususunda da, 

Âşıklar, klâsik şiir nazariyecilerinin Hkirlerine değil, eski halk edebi

yatı an’anelerine uymuşlar, yarını kafiyeleri uygun görmüşlerdir. Na

zım şekillerinde yine aynı tesiri görüyoruz. 1'ürkü, türkmânî, varsağı, 

ezgi, deyiş, kayabaşı, üçleme gibi sırf müzik bakımından verilen ve 

bazıları bu havaların etnik îîienşe’lni gösteren şekiller, sonra, koşma, 

mani gibi diğer şekiller hep bunu kuvvetlendirmekledir. İleride bu şe

killerden ayrı ayrı bahsederken, bu cihetleri gerek edebî, gerek tarihî 

bakımlardan etrafıyla izah edeceğiz. Şekle ve mânaya âit edebî san'- 

atlar bakımından da Âşık tarzında yine kuvvetli halk edebiyatı unsur

larını bulmaktayız: Aşık edehiyatmm, allift’radon, cinaslar, teşhis ve 

intak, münâzara, ata sözleri kullanmak gibi, bir çok iuısusuyetleri, 

muiılelif Tüık şubelerinin iıalk edebiyatlarında eskiden beri vardır. Umu

miyetle ifâde tarzında pek çok mecazlarda, lisan ve üslûpta eski halk 

edebiyatından gelen bir takım hususiyetleri.Âşık tarzı mahsûllerinde 

açıkça görmekteyiz.

XVI. asırda ve XVII. asrın ilk yarısında yetişen Âşıklarda, bu halk 

edebiyatı unsurlarının daha kuvvetli, daha göze çarpar mâhiyette ol-
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duğıı nıulıakknkiır. Eski Oğıız kabilden arasında İslâıniyetin kabülün- 

den önce ve sonra gördüğlinuiz ozan adlı saz şâiri tipinin, yavaş ya

vaş, türlü türlü içtimâi ânvillerin tesiri alünda nasıl değiştiğini ve o ti

pin yerine şarkî ve garbî Anadokı’nıın büyük şehir ve kasabalarında 

A şık  flpifjin yer aldığın;, sonraki bahislerde bülüntafsilbyJegöreceğiz. 

Bu balamdan Âşık edebiyatında eski Ozan’iara mahsus edebî an’ane- 

lerden bir çoğunun-tabiî nıulıKin ve zanıatun icaplat tııa göre az veya 

çok bazı değişikliklere uğramakla beraber-devam etmesi, içtimâi bir 

zarurettir. Ancak-, XV!1 .asrın ilk yansında, bilhassa Gevheri ve Âşık 

Ömer'den sonra, bu eski halk edebiyatı ve halk müziği ıınsurlannın 

zayıfladığım, azaldığını, şimdi bahsedeceğimiz, diğer unsuılarm yâni 

tekke edebiyatı ve klâsik edebiyat unsurlannın-ise kuvvetlendiğini 

göreceğiz.
• Aşık tarzında Tekke Edebiyatı unsurlan: Âşık tarzını vücûda 

getiren unsurlardan bir kısmı da, X111-XV1. asırlar arasında Türk mem

leketlerinin her tarafında büyük inkişâf gösteren tasavvuf tarikatlan- 

na âit tekkelerdeki-az çok popüler mâhiyette-Türk edebiyatından geç

miş unsurlardır. Mensuplarını topladıkları içtimâi muhitlere göre, bun

lardan bâzıları daiıa ziyade şehir ve kasaba tarikatı olarak, bazıları ise 

köy ve aşiret tarikati olarak vasıflandırılabilirler. Göçebe Türkmenler 

arasında, bu tarikatlerden bazılannjn-faali}Tt çevrelerinin maddi ve mâ

nevi şartlarına uymak mecburiyetiyle-büyük değişiklikler gösterdikle

ri, meselâ şehirlerde hükümetin dinî siyasetine uyarak Ortodoks yâni 

Sünnî akidelerine uygun-bir mahiyet gösterdikleri hâlde aşîreller ara

sında tamamiyle Heteredoks yânı müslümanhk akidelerinden 

uzaklaşmış-bir hüviyet alarak dini zümreler teşkil eyledikleri malün\- 

dur. Türklerin dinî tarihine âit bir çokyazılarımda etrafıyla izah etmiş 

olduğımı hâdiseler hakkında burada en küçük bir istitrada bile kalkış- 

nıayacağmı. Bilhassa Anadolu'nun, X1U. asrından başlayarak XVII. 

asır başlanna kadar çok mülılm tarikat faaliyetlerine ve hareketlerine 

sahne olduğu ve Rumeli fııtûhatından sonra bu faaliyetlerin Balkan- 

lar’a da yayıldığı bilinmektedir. Yesevî, Kalenderi, Babaf, Edhemî, Şem

sî, Câmi, Bektaşî gibi daha çok heretedoks bir mahiyet gösteren tari

katlarla, Mevlevi, İshâki, Kâdirî, Halvetîgibi tarîkatlann, Osmanlı Impa- 

ratorlıığu’nun her sahasında, her sınıf halk arasında tasavvuf akide

lerini yaymak hususunda büyük rolleri olmuştur. Propagandalarını koy 

ve aşiret çevrelerinde daha fazla bir kuvvet ve başarı ile yayan hete

redoks tarikatlarda daha XII. asırdan başlayarak, Türk dili ve hece 

vezni ve Türk halk edebiyatı örneklerine uygun bir şekiide yeni bir şiir 

nev’i vücûda gelmişti.Orta-Asya’da Ahmed Yesevî ile başlayan bu tek
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ke edebiyatı, XIII.XIV. asit Unda Anadolu’da büyük bir inkişâf göster

miş ve bilhassa büyük mutasavvif şâir Yıııms Enıre’den sonra kuv- 

vetli bir mânevi nüfuz kazanarak, Ortodoks tarikatleıe tnensııp derviş 

şâirler tarafındano tarzda şiirler yazılmıştır; nıaamalihbu şiir tarzında 

en 7,iyade heteredoks tarikatler arasında İnkişâf ettiği ve bedii kıymet 

hakinundan en o/jiiKil, en kuvvetli iî»in}essjllef inl-Kaygi}.suz Abdal. Ha

tâyı, Pîr Sultan Abdal gibi-Bektaşîler ve Kızılbaşlar arasuida buldu

ğu muhakkaktır.
Dil, vezin, nazım şekilleri ve hususiyetleri, ifâde tarzı bakımların

dan Türk halk edebiyatı nın bircjok unsurlarını almış olan bu tekke 

edebiyatı, ideoloji itibariyle, doğrudan doğruya klâsik İslâm küllürnne 

bağf»(l» . Aşık Yunus sâde bir dille ifade etliği Hkidcj . ;nc5ela Mevlâ- 

nâ ’nın Farsça şiirk'i indeki fikirlerden başka bir şey değildir: Her ikisi 

de, neoplatoniznı (yeni ellâtunculuk) felsefesinin İslâm ınulfisavvına- 

rı arasında doğurduğu panteizm idealist mesleğinin prensiplcıine bağ

lı kalmışlardır. Bu fikirlerin ya medresede Islâm felsefesini talısil edenler, 

yâhut bir tasavvuf tarikatine intisap ederek, yıllarca tekke mulıiti iv'ude 

dervişlik yolunun erkân ve âdabııu öğrenenler lâyıkıyle anlayabilirler, 

İşte bu ikinci kısım insanlar arasında, ümmî oklukları hâlde. i ı u vııf 

felsefesinin bütün İnceliklerini öğrenmiş olanlar pek çoklu. Her tari

kat mensupları, kendi mesleklerinin propagandasını mümkün olduğu 

kadar geniş bir nisbetle yapmak için imkân derecesinde sâde bir dille 

ve halk edebiyatı an'ailelerine uygun eserler yazıyorlardı. Her tarika

tın edebî mahsulleri, kendilerine mahsus erkân ve âdabı ve kendi veli

lerinin menkıbelerini terennüm eden hususî birer propaganda vasıtn«;ı 

idi; fakat, ister Ortodoks, isler Heteredoks, bütün taılkatlaım biı (<ı 

kmı müşterek ve umumî felsefi-ahlâkî [)iensip!eri, e\li\ a monkibeleri- 

ne âit müşterek an’aneleri vârdt ki, işle bu müşterek telâkkiler, şehir

lerden köylere ve aşiretlere kadar memleketin bütün çevrelerinde her 

türlü tasavvuf propagandalarını kolaylıkla karşılayacak psikoloiik bir 

vaziyet yaratmakta idi. Bütün bu âmillerin tesiri altında muhtelif halk 

tabakaları arasına yayılmış olan tekke edebiyatının bu popüler mah

sullerinden başka, bir de anız ile ve klâsik şiir kaidelerine uygun ola

rak vücûde getirilmiş yüksek sınıfa mahsus bir kısım tekke edebiyatı 

mahsulleri daha varsa da, buımn mevzuumuzla yakın bir alâkası 

yoktur.

İşte, mâhiyetini ve tekâmülü üzerinde müessir olan içtimâi şartlan 

en umumi tarzda hülâsaya çalıştığımız bu tekke edebiyatından ge

çen muhtelif unsurlar, Âşık tarzııun teşekkülü üzerinde âmil olnıuş- 

tur: Meselâ XVI. asırdan sonra sazşâirleri için artık umumiyetle Âşık

82



kelimesinin kııllanılnıası ve eski oğıız şâir-çalgıcılanııa verilen ozaîi la- 

binııifi ancak tezyir ve tehzil ifâde el inesi tekke edebiyatnmı tesiri al

tında olmuştur: Çünkü mutasavvıf şâirler, dalıa XIII. asırdan beri, ken

dilerini diğer şâirlerden ayırmak ve bu suretle ilfıam kaynaklarının kııdsf 

ve İlâhi mâlıiyetini göstermek için A şık  üııvanını kullanıyorlar, beşeri 

ve dünyevî ihtirasları terennüm edenlere verilen şâir ünvanını kabCıl 

etmiyorlardı, 7'ürkçe yazan tekke şâirlerinin kendi manzılmelerine şiir 

demeyerek İlâhî, nefes adım vermeleri de, hep bu düşüncenin mahsû

lüdür. XV1-XVI1I. asırlarda, maddi ve mânevi kültür seviyesi yüksel

miş tekkelerin yaydığı tasavvuf havasıyla dolmuş , büyiık şehirlerde 

yetişen sazşairleri, iptidâi köy ve aşiret çevrelerinde yetişen eski se

leflerinin taşKİığı ozan adım elbette kabûl edemezlerdi. Binaenaleyh, 

kendilerine yabancı saymadıkları mutasavvuf şâirler arasında zaten 

kulîamimakta olan Âşık unvamru kullanmaya başladılar. Esasen bu 

sazşâirleri, o devrin umumi modasından aynlınayarak, mutlaka birer 

tartkate mensup bulunuyorlardı. Bilhassa askeri sınıHar arasından ye

tişen âşıklar, umumiyetle Bektaşi idiler. XVI-XV11. asırlarda Bektaşi- 

lik’in ve Bektaşi tekkelerinin bülim imparatorluk memleketlerinde, bü

yük askeri ve iktisadi rtıet közlerden, ıssız dağ başlarına kadar nasıl 

kuvvetle yayıldığını düşünüısek, bunu daha iyi anlarız. Bu asırlarda 

birtakım âşıkların isimlerinin başında kul lâkabım kullanmaları da me

selâ KulMehmedgihi. vine tasavvuf ve bilhassa Bektaşilik tesiriyicdir: 
Çünkü Yesevi, Nakşibendî ve Bektâşı âiı lerinin ekseriyetle bu kul lâkı- 

bını kııilandıklarmı biliyoruz. Aşık  tarzının tekke edebiyatından aldığı 

unsurlar en ziyade tasavvuf felsefesine ve ahlâkına âit bir takım umu

mi telâkkilerle, fiallac-ı Matısür ve Nesimi gibi facialı âkibetleri unnı- 

mi muha>yiye üzerinde derhı izler bırakmış, büyük velilere ait men

kıbelerden ibaret gibidir. Maamafıh klâsik şiir üzerinde tasavvuf tesiri 

nasıl saıhikalmışsa, âşık tarzı üzerinde tekke edebiyatı tesiri de çok 

dışta, zayıt bir boya mahiyetinde kalmış, onun asıl ruhuna, girememiş, 

ladini mâhiyetini bozamamış, hayatın her günkü hâdiselerine karşı o- 

lan derin ve samimi alâkasını kesmemiştir.

Â şık  tarzında K lâsik Edebiyat unsurları: A şık  tarzın ın  teşekkül 

ettiği XVI-XVU. asırlar, Türk klasik edebiyatının en yüksek inkişâf de

recesine vardığı, asırlaıra örnek olarak kullandığı Iran edebiyatına karşı 

beraberlik ve hattâ üstünlük dâvasına kalkacak kadar şuurlandığı bir 

devirdir. İmparaforlıığun büyük merkezlerinde, şehir ve kasabalatuı- 

da, yalnız yüksek sınıf değil, orta ha lk  tabakaları bile bu edebiyatın
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bil tnkıın ııuıhsûllcıine yabaacı kalmıyorlardı: Daha X1II-XV. asırlar 

arasında bu cdehiyalııı az çok popüler mâhiyette maıızılnı eserieriyle- 

ıneselâ A şık  Paşa’nın Garip ıiâm e’si, Süleyman Çelebi’nin M evlid’i, 

Yazıcı Oğlu’nun Muhammediye’si gibi .birçok tanınınış şâirlerin nis- 

beten sâde, hattâ terkipsiz biı dille yazdıkları gazeller ve ımırabbalar- 

ia ünsiyct kazanmış umumî loplaiitılarda onları dinlenmeye alışmış olan 

şeiıir halkı, lıele sonraki astılatda, bu edebiyata hiç yabancı değildi. 

Meddahlar, kıssahaıllar, şehnameciler, umumî yellerde, İslâm tarihi

nin ve Iran destanının kahramanlarına âit hikâyeler ve şiirler okuyor

lar, klâsik musikî kaidelerine göre bestelenen gazel ve murabbalar, eğ

lence meclislerinde, düğünlerde, toplantılarda terennüm olunuyor, şehir 

ve kasaba halkının dillerinde dolaşıyordu. Veys ü  Râm in, Varka ve 

GüIşâİı, bilhassa LeyJâ ve Mecnûn. Ferhâd üe Şirin gibi İran ro

manları. şehirlerde lıalk arasında pek yayılmıştı. Klâsik İslâm kültü

rünün ve klâsik edebiyatın büyük Osmanlı merkezlerindeki bu kuv

vetli tezahürleri aynı İçtimaî ve edebî muhillerin yarattığı Âşık tarzı 

üzerinde şüphesiz tesirli olacak, ona birçok unstJilar verecekti.

Hakikaten, A şık  tarzının teşekküle başladığı XVI. asır sonlarından 

beri, gerek dış unsurlar, yâni vezin ve şekil bakımından gerek iç un

surlar yâni melluımlar, nıecâzlar, dil, üslOp bakımından, bu klâsik şiir 

tesirinin dainıa dalıa kuvvetlenerek kendini gösterdiğini ve XIX. asrın 

ikinci yarısından evvel bunun artık son haddine geldiğini açıkça görü

yoruz. Arüz vezninin hece veznine çok yaklaşan ve kullanılması, nis- 

beten kolay olan-meselâ lâilâtün fâilâlün fâilün veya nıefâilün mefâi- 

lün nıeJ'âilün veyahut mcfûlü ınefâîlü nıef'âîlü feûlün gibi ciızieri, XVIJ- 

XIX . asır aşıklan tarafından sık sık kullanıhnıştır. Klâsik nazım şekil

lerinden gazel, murabba’ , müstezad, ınuhaımues (beşlik), müseddes 

(altılık) ve bilhassa bunlardan ilk ikisi âşıklar arasında büyük bir rağ

bet buldu. Gazellerin eskidenberi bestelenerek klâsik mûsikî fasılların

da terennüm edilmesi, bu şeklin âşık tarzına girmesinde âmil olmuş

tur. Murabbalara gelince, bunlar, hece vezninin-bestelerine göre türkü, 

türkmânî v.s. gibi türlü adlar alan- dörtlüklerinin tesiri altında, dalıa 

XIV. asırdan beri klâsik Türk şiirinde büyük bir yer tutmuştu ve bes

telenmeye mahsus manzumeler hemen hemen umumiyetle bu şekilde 

yazılıyordu: XIV-XVI. asır metinlerinde murabba’ bağlamak tâbirinin 

dâima “ Türkü bestelemek” mânasında kullanılması bunu açıkça gös

terebilir. Bu asırlardaki şâirlerin gazel ve murabba’larında kabil oldu

ğu kadar sâde bir dil kullanmaları da bunların “ bestelenip halk aıa-
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sında tereimünı edilmek” nıaksadiyle yazıldığım anlatan bir işarettir. 

Görülüyor ki, Âşık tarzına geçen klâsik şiir unsurları, klâsik şiirin esâ- 

sen "geniş halk kitlesine en yakın bulunan, umumî zevki en fazla 

okşayan”  unsurlarıdır.

Saz şâirleri, ayrıca, klâsik şâirler arasında bilhassa XV. asırdan sonra 

yayılan ebced iıesnbı i(e tarih düşürmek an ‘anesini de alftîtşlarsa da, 

bu Aşıklar arasında o kadar yayılmamış dar bir dairede kalmıştır. Bu

na karşılık XVI. asır klâsik şâiricri arasında çok büyük bi? rağbef ka

zanmış olan ve o devir edebî bilgileri arasında hususî bir yer tutan mu- 

anîfna ve lOgaz sonraki asırlarda âşıklar arasında çok yayıldı; billıassa 

XIX. asırda- hattâ, büyük bir ihtimalle XVIII. asırda da-Aşık fasılla

rında muamma asmak, şaşmaz bir kaide halinde yerleşmiştir. Ancak, 

klâsik şiirde birbirinden tainamiyle ayrı olan bu iki san’at, muamma 

ve lûgaz, Aşık şiirinde birbirinden ayrılmış ve birbiriyle karışık olarak 

muamma ismi altında devam etmiştir. Bütün milletler gibi, 'I’ürkler ara

sında da halk kitlesi İçinde dâima mevcut olan bilmece ve karşılıklı bil

mece söyleşmek an'anesi edebiyatta san'atlann meydana gelmesinde 

nasıl tesirli olmuşsa, bunların sonradan âşık tarzına geçmesinde de 

aynı suretle âmil olmuştur.

Klâsik edebiyatın âşık tarzı üzerindeki tesiri yalnız ona bazı dış un

surlar vernıektCM ibaret kaln^adi; Bu farzı teşkil eden iç unsurlardan 

büyük bir kısmının da yine klâsik edebiyattan geçtiğini açıkça görü

yoruz. Diğer bir ifâde ile, klâsik edebiyat unsurlarının yalnız şekilde 

değil esasda da kuvvetle kendini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Klâsik 

edebiyatta lıâkim olan ideoloji, Âşık tarzında da XVII. asırdan XX. 

asra kadar gittikçe artmak suretiyle, büyük bir mikyasta hâkim olmuş

tur. Âşıkların yalnız aruz ile yazdıkları şiirlerde değil, hece vezni ile 

yazdıkları manzumelerde bile, klâsik edebiyattan geçen basma kalıp 

mecazlara, muayyen meflıumlara, İslâm tarihinden ve İran mitoloji

sinden gelen kahramanlara ve lejander yahut mittik motinere sık sık 

tesadüf ohınmaktadır.

A şık ların  edebî terbiyelerine, çevrelerine, zaıııanJanna, rûlıî temâ- 

yüllerine göre, bu klâsik edebiyat unsurlarının nisbeti azalır veya ço

ğalır; fakat Aşfk tarzının umumî lekâınülünü göz Önüne alırsak, bu 

unsurların gittikçe arttığını görürüz. Fuzûlî’nin çok kuvvetli tesiri al

tında kalan Gevheri ve A şık  Ömer’den sonra, XVIII. XIX.asırlarda şe

hir muhitlerinde yetişen âşıklar ve bilhassa XIX. asrın büyük saz şâ

irleri, klâsik edebiyatın manevî çekiciliği altında, bu unsurların devamlı 

olarak artmasına sebep olmuşlardır. Klâsik şiirde Nedim, Enderunlu
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E'âzıl, Vâsıf gibi nıühitn nıüınessiller bulan mahallileşnıe cereyanları

nın kuvvelİcnıııcsInc ve büyük şclıiı ler halkı arasında az çok yayılma

sına karşılık Âşık tarzı da eski halk edebiyatı unsurlarıııt aiınak ve klâsik 

şiir unsurlarını çoğalimak sûretiyle ona yaklaşmaya çalışıyordu.

Pu nıes’elcier hakkında burada fazla tafsilâta girişmek islemiyoruz. 

Yalnız kısaca şu  ciheti belirtelim ki, klâsik  edebiyattan A şık  tarzına 

geçen unsurlar, bu yeni leikip içinde bozuk, mütereddi bir şekil ahmş 

ve çoğaldıkça eski halk edel)iyatı unsn ıla r ıııı atnıak sûretiyle onun ta

biiliğini, lirizmini, müceıred tasvirlerini, bir kelime ile canlı ve oıjinal 

taraftarlarını gittikçe bozmuş, azaltmış, klâsik şiirin ımenııımculuğu- 

nu A şık  tarzına da sokaıak, onu da belli örneklerin taklidiyle meşgCıl, 

kemikleşmiş ve cansız bir san’at hâline getirmek suretiyle gerilemeğe 

uğratmıştır. Aşağıda bu soysuzlaşmanın içtimâi sebepleri A şık  tarzı

nın tarihi tekâmülü içinde daha açık  olarak gösterilecek bu san’atm 

bilhassa XIX. asırda büyük merkezlerdeki semâî kahvelerinde aldığı 

soysuzlaşmış şekil tafsilâtıyle anlatılacaktır.

Mahdud bir Zümre Edebiyatı değil, m uhte lif zümreler arasında 

müşterek bir edebiyat maliiyeliııde olan Âşık tarzi: Şimdiye kadar 

verilen unuınıi bilgiler açıkça göstermiştir ki. Aşık tarzı, yalnız bir İç

timaî sınıfa veya diııf taifeye ait luısıısf bir zümre edebiyatı değil, bir

birinden farklı muhtclifçerçevek’ic, hayat ve geçim şartlan ayrı muh

telif gruplara, muhtelif tarikat ve meslek mensuplarınadikir ve zevk 

seviyeleri birbirinden çok faiklı insanlara hitâbcden, muhtelif zümre

ler arasında müştcıek biı edebiyattır. Asıl inkişâfını, büyük şehir ve 

kasabaların küçük burjuvazi denilen orta smıh arasında göstermekle 

beraber, köylere ve aşiretler arasına kadar yayılan bu edebiyatın, asıl 

halk edebiyatı ile yüksek sınıfa mahsus klâsik edebiyat arasında mu

tavassıt bir mâhiyet almasının sebeplerini ve bunu vücûda getiren muh' 

telif edebî ve ideolojik unsurları yukarıda izah etmiştik.

Ortaçağ İslâm medeniyetinin imparatorluk devrindeki Osmanlı kük 

türünün mahsulıi olan Aşık tarzı, XVI. asır sonlarından başlayarak, 

XVIII. asır başlarına kadar, muhtelif menşe’lerden gelen nuıhtclir edebi 

ve Fikri unsurların kaynaşmasından hâsıl olmuş yeni bir terkib idi XVIII 

asırdan XIX. asrın ikinci yarısına kadar geçirdiği edebî tekâmülü, 

şematik bir tarzda izah için eski halk edebiyatı unsurlarının yerini git

tikçe klâsik şiir unsuı iarımn-bozuhuuş, tereddiye uğramış bir şekilde- 

almış olduğunu söyleyebiliriz.

İlk saflıajarında ha lk  edebiyatı unsurlarm ı d aha  açık bir şekilde gös
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terdiği halde, sonralan bu hüviyetini kaybederek, klâsik edebiyatın çok 

fena bir taklidi mahiyetini alan bu küçük burjuvazi edebiyatı tıpkı İdâ- 

sik edebiyat gibi, telveye, medreseye, daha açık bir ifade ile. Ortaçağ 

İslâm ideolojisini yaşatan eski müesseselere dayanıyordu. Eski bir İk

tisâdi ve içtimâi nizamın yarattığı bu müesseseler, temsil ettikleri Or

taçağ ideolojisi ile beraber, Tanzimattan sonra hayat kabiliyetlerini ya

vaş yavaş kaybetmeye başlayarak, içtimm atâlet kanununun tesiriy

le, sâdece bir kalmtı halinde Cumhuriyet devrinin son inkılâplarına ka

dar sürüklendiler. İşte XIX. asrın ikinci yarısmda Âşık tarzı dediğimiz 

edebiyat da klâsik edebiyatla beraber, cemiyet yapısının bu devamlı 

değişmeleri ile ahenkli olarak gerilemeye, soysuzlaşmaya başladı; Sul

tan Âbdülâziz zamanında Bektaşî tel-dcelerinin yeniden açzimasmı da 

intaç eden kısa bir irtica devresinde geçici bir inkişaf göstermeye ça- 

lışnysa da, içtimâi ve İktisadî zaruretlerle devamlı olarak değişen içti

mâi bünye, ölüme mahkûm olan eski ideolojinin ve onım yarattığı es

ki san’at şekillerinin dirilmesine imkân bırakmıyordu. Büyük merkez

lerde Âşık kah\^elerinin yerini tutmaya çalışan semaî kahveleri, esa

sen bozulmuş, soysuzlaşmış ve eski müşterek mâhiyetini kaybederek, 

dar bir zümre edebiyatı karakterini abnaya yüz tutmuş olan Aşık tar

zının mukadder âkıbetine mani olamadı ve üç buçuk asır kadar süren 

bir hayattan , sonra, eski klâsik şiir ve teldce şiiri gibi. Âşık tarzı 

dediğimiZ'kendi nev’inde âdeta klâsikleşmiş olan-bu Ortaçağ edebiyatı 

da ihtişamlı Osmanlı imparatorluğunun sair müesseseleriyle beraber, 

geçmişe karıştı.

Â şık tarzının tarih i ve bediî kıymeti: Ne gibi âraüîerin tesiri al

tında, nasü teşekkül ettiğini, umumi karakterlerini, tarihi tekâmülü

nün ana hatlarını, eski Osmanİi cemiyetinin içtimâi şartlan dairesinde 

izah ettiğimiz Âşık carzı, bugün artık geçmişe karışmış olmakla bera

ber, bize bıraktığı oldukça zengin mahsuller, edebi servetimizin mü- 

hüm bir parçasını teşkil etmektedir. Bu bakımdan, Osmanlı Türkleri

nin mânevi kültür tarihini tetkik ederken, Osmanlı Türk edebiyatının 

bu hususî şubesini asla ihmâl etmemek, sâde edebî tarih değil, içtimâi 

tarih araştırmalarınm bütünlüğü için de bir zarurettir.

Dört asra yakın, Osmanh imparatorluğunun geniş memleketlerin

de, muhtelif halk tabakaları arasında yaşayan, saraylarda, vezir dai

relerinde. asker ocaklarında, sınu: kalelerinde, kahvehane ve bozaha- 

nelerde, panayırlarda, köylerde ve göçebeler arasında zevk ve heye

canla dinlenen bu edebiyat, birbirinden çok farklı menşelerden gelen
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n)iı!ıfclir unsıırİRrcIan terekküp eden nuıhlclif ve çeşitli mâhiyetiyle 

imparatorluğun aynı nıâlıiyelteki içtimâi yapışım ve manevî havasım, 

büyük bir l<uvvetle aksettirmekledir; büyük tarihi hâdiseler karşısın

da halk kitlesinin birdenbire coşup kabaran sevinçlerini ve ümitsizlik

lerini, büyük şahsiyetler hakkındaki sevgilerini veya nefretlerini teren

nüm eden ve o hâdiseleri safvetle hikâye eden birtakım destanlar ve 

türküler vardır ki dar mânasıyla (arihi bir vesika mahiyetini gösterir; 

fakat yalnız bunlar değil, bn edebiyatın bütün mahsûlleri, imparator

luk halkının muhlelif devirlerinde, muhtelif İçtimaîsııunarm psikoloji

lerini doğrudan doğruya bize anlatan canlı şahitlerdir. Bunlar sair ta

rihi vesikalar kabilinden sadece “ geçmiş bir hayalın izleri" sayılamaz. 

Bilakis bütün san’at eserleri gibi, bizi eski Osmanlı cemiyetinin zevk

leri, heyecanlan, ihtirasları, düşünceleıiyle karşı karşıya getiren, bi

zim de o manevî hava içinde yaşamaıtnza İmkân vcı cn hayat parçala

rıdır. EvSki Osmanlı cemiyetinin muhtelif içtimâisınıflar arasındaki ben

zeyiş ve ayrılış noklalarım ve bunun sebeplerini, onların birbirleriyle 

n?üiiascbet ve filcikalannı, hayal dinamiznıi/jin btı ınulılelif tabakalar 

arasında yarattığı karşılıklı hulul ve nüfuzları, hülâsa edebiyat, hatta 

daha geniş bir ii'ade ile manevî kültür tarihimizin birçok esash mes’e- 

lelerini, ajıcak bu A şık  tarzının sağlam usullerle tedkiki sayesinde öğ

renmek mümkün olacaktır. Yalnız edebiyat tarihi, değil edebi sosyo

loji bakımından da, klâsik edebiyat mahsullerinden çok daha geniş bir 

çevreye yayılmış olan bu Aşık edebiyatının büyük bir ehemmiyeti vardır 

ve ancak bunun bilinmesi sayesindedir ki, klâsik edebiyatın tarihini- 

içinde doğduğu geniş ve şümullü içtimâimuhit çerçevesi içinde-bugüııkü 

tarih telâkkilerine uygun olarak tedkik imkânı elde edilecektir.

Sırf edebi-yani bediî-bakımdan da A şık  edebiyatı mahsullerinin kıy

meti küçük görülmemelidir. Hakim karakterleri itibaılylc daha çok, kü

çük burjuvazi çevresinde inkişaf eniği pek açık olanbuedebiyalm ha

kiki maİıiyelini anlamayarak, bunu folklorik bir mânada, asıf Türk halk 

edebiyatı sanan bazı yazıcılar, bunları "Tüık milli zevkinin yabancı 

[esirler altında kahnamış saf ve orjinal mahsulleri” olarak tasavvur 

ediyorlar. XV(fl. asır Alman nazanyecilcrinin XÎX. asırda midi des

tanların tedkikiiıde büyük bir ehemmiyet kaz^uıan romantik telâkkile

rinden mülhem bu yanlış düşünce, tamaıniyle bir tarafa bırakılmalı

dır. flefder'İM lıalk la»küsü hakkındaki mülalâalarmdan beri bu hu

susla hâlâ devanı eden münakaşaları, milli destanların ne bakımdan 

müşterek ve nc bakımdan feıdi mahiyette olduğu hakkında daima ta-
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zelcnen türl«i görüş tarzla) ni) burada tekrarlamaya lüzum yoktur. Yu

karıdan beri verdiğimiz kısa ve toplu bilgi. Aşık tarzı mahsullerinin 

hakiki mahiyetini göstermiştir saıuyoıum; fakat, tekamülünün ilk saf

halarında daha büyük nisbette halk edebiyatı unsurlarını iqne ajan, 

köy ve aşiret çevrelerinde ise, bu hususiyettc+i frfdt'ıkça uzun bir müd

det saklayan bu edebiyat, sonraları başka ıiMsurlarla fazla karjşmj^ 

olmakla beraber, bilhassa ilk devirlerde, bediî bakımdan, keı\dine malı- 

sus bir iıüviyet göstermcktedir;maâmalîlı Aşık tarzının daha sonraki 

mahsûlleri arasında bile orijinal ve canlı eserler büsbülli’m yok değildir.

Türk cemiyetinde nasyonalizm cereyanının kuvveilenmesinden son

ra, yeni Türk şiiri üzerinde tüı(ü şekillerde tesirli olan, birçok mahsul

leri hâlâ büyük bir okuyucu ve dlnleylci kitlcsi arasında zevk ve heye

can uyandıran A şık  edebiyat», bediî baknndan milli edebiyat serveti

mizin mühüm bir kısmını teşkil etmekte ve her suretle sistematik ve 

ilmi bir tedkike layık bulunmaktadır. Hissi vc mübalağlı bir roman

tizme asla kapılmadan tamamîyle mâkul ve itidalli bir düşünce ile ha

reket ettiğimiz taktirde de, bunu kuvvet ve katiyetle söyleyebiliriz.

Türk Şairleri Ankara 1962
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KARACA  OĞLAN

ÎIAYATI; Anndolu’nun Sııiiye'yc komşu Cenup vilâyeüeıi’nde 

ve Türktııeıı Oymaklat ı nrasmda hâlâ eserleri ve ıııenlübeleri yaşayan, 

şiiı lcrine XVII. asırdan beri yazılmış eski mecmualarda dainia tesadüf 

edilen bu meşhur halk şâirinin hayatı hakkmdaki müsbet bilgilerimiz 

çok az ve çok şüphclidii'. Oıuın hangi asırda ve nerede yaşadığını hile 

-dar niânâsiyle- laıîhî kaynaklardan değil, kendi eserlerinden ve bâzı 

edebî kaynaklardan istidlal edebiliyoıuz. Bu islidlâlleıi ona âid men- 

kabelerİe de karşılaşdrnıak suretiyle vardığımız neliceler şunlardır;

Tiirknıenler arasuıdaki bâzı rivayetlerin daha Abbâstler zamanına 

kadar çıkarmak istedikleri Karaca Oğlan, yıllarca önce söylediğim gi

bi, XVU. asrın ikinci yansında şöhret kazanmış bir sazşâiridir. Cenup 

vilâyetlerimizde halk arasında hâlâ yaşayan bâzı rivayetleı de ve bâzı 

şiirlerde onun lücrî 1015 (Milâdı I606)’da doğmuş ve Micrî 1090 (Mi

lâdî 1679). yahut Hicrî 1100 (Milâdî 1689)’da ölmüş göslerilmesi 

bunu te'yit etmektedir. Esasen bir nıanzümesindeki "Haleb'i Osman- 

lı aldı / Dağı (aşa kalar bir gün" beyti, ev^'elce söylemiş olduğum, Halep 

valisi Abaza Haşan Paşa nın Hicrî 1068 (Milâdî 1658)'deki İsyaniyle 

ertesi sene istîsâi ve katline bir isnıel olduğu gibi.(laf'silâ(ı Naîniâ Ta- 

r ih l’nde ve Evliya Çelebi Seyâlıainam esl’nde) Nemse kıalma İıita- 

ben .“ Ahıned Paşa’mn yer gölürınez askerle geldiği” hakkında yazdı

ğı destanda Köj>ıühi zâde Fâzıl Ahmcd Faşa'nın Avusturya seferine 

bir (elmih gibi telâkki olunmalıdır.

Bunu te’yit eden en kuvvetli delil, şâirin,eserlerine, XViI. asır saz 

şâirlerinin manzümelerini ihtiva eden mecmualarda tesadüf edilmesi

dir: Bu asrın Kâlibî, Gevherî, A sık  Öm er, Kayıkçı Mustafa, Kul Oğlu, 

öksüz Dede, Gedâ Muslu, Gedâyı gibi meşhur sazşâiılcrinin eserleri

ne tesadüfetliğimiz mecmualarda, Karaca Oğlan’m şiirlerine de rast- 

geliyoruz. Aşık  Ömer’in Şairnâme adii uzun nıanzüıııesinde, onu da 

unutmayarak, hakkında:
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Karaca Oğlan ise eski meseldir

Ezkisi çığnlur keyfe keseldir

Biz şâir saymayız öyle ozan’ı 

tarzında tezyif knr bir edâ k(i!latımasf. Karaca Oğlan’ fn XVII. asırda ya- 
şadığma yeni bir delil teşkil edebilir. Bütün bu delillere en kuvvetli ilâ

ve olarak, şâirin eserlerindeki üslup ve edâ'yı gösterebiliriz: Bir nıan- 

zûınesinde Köroğlu ile Ayvnz’dan bahsetmesi, birçok nıanzûmelerin- 

deXVIl.asrm yukarıda isimlerini saydığımız nıcşhûrsazşâirlerinin sa

rih te'sirieriniiı gözükmesi, bu hususta en ufak bir şüpheye bile yer 

bırakmaz.
Karaca Oğlan’m nerede doğduğunu kat'î surette söylemek imkân

sızdır. Cenup vilâyetle)inde yaşayan muhtelif mahallî rivayetler, bu 

hususta birbirinden çok farklıdır: Bahçe kazasının Farsak karyesinde 

hâlâ yaşayan Sâil Oğlu ailesine mensup olduğunu iddia edenler oldu

ğu gibi, Kozan’a bağlı Feke kazasının Gökçe köyünden olduğunu söy
leyenler de vardır. Bâzı manzümelerinde buna muhaliCbâzı kayıtlara 

te-sadüfedilmekte ise de, bunlann, esasen şâirimize mi âid okluğu, yok

sa, ağızdan ağıza tahl if edilerek mi o şekillere girdiği kestiı ilemez. Barak 

Türkmeıılen, sair bâzı rneşhOr halk ş.lijleıi gibi, Karaca Oğlan’ın da 

kendi aşîrellerine mensuı> olduğunu iddia ediyorlarsa da, buna pek ta

biî. kafi olarak hükmedilemez. Anadolu'nun Cenup vilSyetieri’nde halk 

arasında eskidenberi bu kadar büyük şöhret kazanmış türlü türlü nıcn- 

kabcleri teşekkül elmiş bir şâirin, ımıluelir memleketler tarafından bu 

sûrede benimsenmiş alması pek tabiîdir. H^dâ, Kırtm’da tesbil edile

rek W .Radloftaıarmdan neşredilen bir menkbenin onu Belgrad'lı ola

rak göstermesi, belki de bu Kırım rivayet inindin Rumeli’den, Tuna boy- 

lanndan intikal elmiş olmasından ileri gelmekledir.

İşte rivayeılerin bu kararsızlığı ve müsbet bir vesikanın elde bulım- 

ınaınası seljebiyîe, şairifrtlzjndoğduğıı yeri lesbillen vazgeçmek îcap 

ediyor. Fakat, buna mukabil, bir taraftan yerli an’aneler, diğer taral- 

lan, ona isnat edilen manzumelerde sık sık geçen ve şâirimizin içinde 

yaşadığı labiî ve içtimâi muhiti gösleren kayıtlar, tasvirler, mecazlar, 

onun herhalde Anadolu'nun göçebe aşiret an'aneleıine yabancı olmı- 

yan ve Arap çölleriyle de münasebeti bulunan Cenup vilâ3̂ etlerinden 

yetişmiş olduğunu açıktan açığa meydana koymaktadır: Maraş, Elbis

tan, Ayiniap, İçel, Deylân, Münbüç, Göksün Deresi, Gâvur Dağı, Gün

deş Ovası, Afşar köyleri ve yine bu sâhalara âid daha birçok isimler 

buna açık bir deliklir. Dumanlı dağlar, kayalıklardan akan seller, yay

laya çıkan aşîrellcrin göçleri, onun şiirlerinde daima zihredili). Eserle

rinde sık sık tesâdiıf edilen giyim lâbirleri -yâni mahallî kıyafetler- hâ

lâ bugün de Kilis ve Ayintap havâiisiude ve Cenup Tüıktneıı aşiretleri 

arasında kullanılmakladır.
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Karaca Okan'ın hayatı lıakkaıda, ınenkabelerdeki (iiriü rivayetler

le, Esmi Han ve Kara Kız adlı sevgilileriyle geçen aşk nıâcerâları istis

na edilecek olursa, hiçbir nıâlCıınatınıız yoktur. Yaltıtz, şiirlerinden is

tidlal ohmabildiğıne göre, çok yaşamış, çok gezmiş, Aydın, Niğde, Bor, 

Tokat, Ankara, Kayseri, Konya, Karaman. Adana, Diyarbekir, Halep, 

Mardin, Mısır, Hama, Trablus gibi birçok Osmanlı memleketlerini do

laşmış: Tuna'dan ve Avusturya harplerinden bahsetmesine bakılırsa, 

galiba Rumeli’de de bulunmuştur, O zamanki sazşâirlerinin serseri ha

yatı ve şârn'ınızın uzun zanıan yaşadığı düşiinülüıse, buna pekâlâ ih

timâl verilebilir. Maamâniı, Karaca Oğlan mahlâsını taşıyan bülün man- 

zûmeleıin mutlaka şâirimize âid olacağım kimse kat’iyetle söyleyemi- 

yeceğinden, bu ihtimâli bir hakikat şb i telâkkiye de imkân yoktur, onun 

Osmanlı ordusiyle bâzı seferlere iştirak edip etmediğini de kat'I olarak 

kestiremeyiz.

Karaca Oğlan’ın Molla Hünkâr -yâni Mevlânâ- dan ve Hacı Bektnş 

Veli’den bahsetmesine bakarak, onu Mevlevî^ahut Dektâşî addetmek 

ne kadar yanlrş ise, bâzı mecmualarda Hatâyî'ye isnat: edilen bir man- 
zıımeyi şâirimize mal edeıek ve Pîr Sultan Abdal’a nazire söylediğini 

düşünerek HurûR ve Kızılbaş olduğunu ileri sürmek de o derece bala

lıdır. Tasavvuf! düşünceler ve bâtını akideler, şâirimizin fikir ve ru

hunda kuvvetli bir yer tutmamış, muhafazakâr ve umûmî mâhiyette 

dinî telâkkilerle iktifa etmiştir, sanıyorum; Onuiki İmam’dan ve Hacı 

Bektaş’tan bahseden manzûmeieri, hiçbir zaman, onun umûmi telâk

kilerden ayrıldığına bir delil olamaz.
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KOŞMALAR

8

Elâ gözUinı ben bu ilden gideyim 

Z0Kı perişanım kal melil melil 

K^em  et aklından çıkarma beni 

Ağtâ gözyaşını sil melil melil

Yiğin ey sevdiğim sen seni düzet 

Karayı bağla da beyazı çöz at 

Doldur ver badeyi bir dahi uzat 

Ayrılık şerbetin ver melil melil

Elvan çiçeklerden sokma başına 

Kudret kaleniiııi çekme kaşına 

Beni unutursan doyma yaşma 

Gez benim aşkımla yâr melil melil

Karaca Oğlan der ki ölüp ölünce 

Ben de güzei sevdim kendi hâllmce 

Varup gurbet ile vâsıl olunca  ̂

Dostlardan haberim al melil melil

9

Çıkıp ücesine seyran ederken 

Gördüm ak kuğulu göller perişan 

Bir firkat geldi de durdum, ağladım 

Öpüp kokladfğını güller perişan

Hayal hayal oldu karşımda dağlar 

Eşinden ayrılan ah çeker ağlar 

nökülınüş yapraklar bozulmuş bağlar 

Bülbülün konduğıı dallar perişan

Yıkılmış dilberin mâmur iHeri 

Susmuş bülbül söyler her dem dilleri 

Dağılmış sünbülü, solmuş gülleri 

Yüzüne döküinuiş, teller perişan
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Karaca Oğlan der ben toy avlamadım 

Arap ala binip boylalaınadını 

Küslürdünı dilberi huylalaıııadını 

Dilberi küstüren diller perişan

10
Elâ gözlerini sevdiğim dilber 

Niçün benden böyle şüblıelenirsin 

Bizlere gelince nâz üstüne nâz 

İllere gelince cilvelenirsin

Kışlar arasında böyle yaz olmaz 

Her şahinin avladığı baz olmaz 

Eğer nâz edersen böyle nâz olmaz 

Her zaman danlıp öikelenirsin

Karaca Oğlan der ki boş yere yorma 

Feleğe darılıp sen beni vurma 

Vefasız dilberin kahrım çekme 

Yazık gönül sana örselenirsin

11

Çukurova bayramlığın giyerken 

Çıplaklığın iizerinden soyarken 

Şubat ayı kış yelini kovarken 

Cennet dense sana yakışır, dağlar

Ağacınız yapraklarla donanır 

Taş/armız bir biıliğe inanrr 

Hep çiçekler bağrınızda göğerir 

Pınarınız çağlar, akışır dağlar

Rüzgâr eser, dallarınız atışır 

Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.

Ören yerler bu bayramdan pek üşür 

Sünbül niçin yaslı bakışır, dağlar

Karaca Oğlan size bakar sevinir 

Sevinirken kalbi yanar göyünür 

Kımıldanır hep derdlerim devinir 

Yas ile sevincim yıkışır, dağlar
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Aman Tann’m bana yârim gücenmiş 

Beni görse yoldan çıkar yan gider 

Gönül suyu gözlerimden akıyor 

Alı ettikçe yüreğimden kan gider

Cesedimi göz yaşiyle yusunlar 

Mezarımı yol üstüne kosunfar 

Gelen, geçen garip ölmüş desinler 

Dütıya bir yol, gedâ gideı, han gider

Ecel eli ömür ipin düğümler 

Kıyamettir bana bugün düğünler 

Karaca Oğlan döğüş günü bugünler 

Kirpikler var gönül İle cenk eder

13

Seherde uğradiMi bülbül sesine 

Ötüşen bülbülü dile getiıir 

Yiğit olan kinjse saklar sırrını 

Kötü kalbindekin dile getirir

Yoldaş olma yolun bilmez yolsuza 

Komşu olma sözün bilmez densize 

Meyil verme edebsize, arsıze 

Akıbet ırzuıa hiyle getirir

Bir körün gözüne girsem de olmaz 

Bir yiğite sırrım versem de olmaz 

Bir kötü dilim var iralıat durmaz 

Kötü dil başına belâ getirir

Karaca Oğlan der ki müşkülüm halde 

Garip bülbül konar öter mi dalda 

Çokça keramet var şu tatlı dilde 

Del(i) olup gideni yola getirir

14
Bülbül ne yatarsın bahar erişti 

Ulu sular bulandığı zamandır 

Kat kat oldu gül yaprağa katıştı 

Gene bülbül kul olduğu zamandır

12
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Gene bahar oldu açıldı güller 

Figana başladı gene bülbüller 

Başka birlıal olup açtı süııbüller 

Âşıkların del(i) olduğu zamandır

Gene bülbül bilir gülün hâlinden 

Yeter deli oklum yârin elinden 

Aşup aşup gelir yaylâ belinden 

Yârden bize gel olduğu zamandır

Gene geldi türlü baharlar, bağlar 

Bülbül figan edip kamuyu dağlar 

Türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar 

Ulû dağlar yol olduğu zamandır

Karaca Oğlan eydür geçti çağlarım 

Meyve vermez oldu gönül bağlarını 

Aklıma geldikçe durmaz ağlanın 

Gözüm yaşı sel olduğu zamandır

15
Ben bugün yâriındeı. ayrı düşeli 

Her günüm bir yıla döndü gidiyor 

Gene zindan oldu dünya başıma 

Sînem ateşlere yandı gidiyor

Hâyal hayâl oklu şu bizim iller 

Dostun bahçesinde açıldı güller 

Her seher her sabah öter bülbüller 

Aşkı bu serime kondu gidiyor

Aktı dîdem yaşı oldu revane 

Bir aleş koyuldu şimdi cihane 

Bir selâm iletin bizim giıişene 

Hâlim bir Mevlâ’ya kaldı gidiyor

Karaca Oğlan söyler durmam burada 

Gül yüzlüm llkrime düştü bu ilde 

Gayet fikre daldım gönlüm ak yarde 

Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor
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re

Aşam dedim karlı dağlar başifidan 

Yüce dağlar koç yiğile dağ ın(ı) olur 

Ağrır bedenlerim sızılar yaram 

Bu yarağı çeken yiğit sağ m(ı) olur

Sıra sıra dikefiıedlnı söğüdü 

Ben başıma vijenıediın ö^ idü  

Elleri göğsünde görün yiğidi 

Yiğit mağrur gezmek ile bay m(ı) olur

Öğüt verrîîe bana öğüt kâr etmez

O yârin hayâli karşımdan gilınez 

Kemendle bağlasam kolum bağ tutmaz 

Yârin züllüfünden özge bağ nı(ı) olur

Karaca Oğlan der ki fâni dünyadan 

Korkmaz mısın haram ile zinadan 

Ayırırlar seni anan, babandan 

Gurbet ile düşen yiğit sağ m(ı) olur

17

Gider oldum kömür gözlüm elveda 

Nazlım bize bu illerden göç oldu 

Sinin ile zevk-u 5âfâ sürdüğüm 

Geldi, geçti ciimle işler hiç oldu

Ak yâr melil mahzun bakma yüzüme 

Bir od düştü yanar tatlı özüme 

Dünya zindan görünül gözüme 

Nazlım senden ayrılması güç olur

Zâlim felek devre çalmış kalemi 

A h 'ü  zârim tııtlu bütün âleıni 

Gurbet ilde eksik etme selâmı 

Geçti senden yâr başıma taç oldu

Karaca Oğlan Mevlâ’m yazmış fermanını 

Semaya set çekti ah-ü figanım 

Lûtf edip ağlatma nazlı gülşamm 

Bize bu ayrılık Hak’dan iş oldu
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Ağlayı ağlayı düştüm yollara 

Kanşaynn boz b»lan»k sellere 

Adı sant bilinmedik illere 

Gitmeyince gönül yârdan ayrılmaz

A h ım  kaldı şu gelinin ahdinde 

Deremedim gülierini vaktinde 

Karanlık gecede kolum altında 

Yatmayınca gönül yârdan ayrılmaz

Gözüm kaldı şu kapfamn postunda 

Azıaü de can almağın kastında 

Döne döne teneşirin üstünde 

Yunıııaymca gönül yârden ayrılmaz

Hadini de Karaca oğlan hadini 

Aramazlar gurbet ile gideni 

Ak göğsün üstünde çakır dikeni 

Bitmeyince gönül yârden ayrılmaz

19
İndim seyran ellim Frengistan'ı 

İlleri var bizim ile benzemez 

Levin tutmuş gonçeleri açılmış 

Gülleri var bizim güle benzemez

Göllerinde kuğuları yijzüşûr 

Meşesinde sığırları böğrüşur 

Güzelleri şarkı söyler çığrışır 

Dilleri var biziiu dile benzemez

Seyr idüben gelir Karadeniz’i 

Kanlan yok sarı sarı benizi 

Öyün etmiş kara domuz etini 

Dinleti var bizim dine benzemez

Akılları yoktur küfre uyarlar 

lymanlan yoktur cana kıyarlar 

Başlarına siyah şapka giyerler 

Beyleri var bizim beye benzemez

18
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Karaca Oğlan eydıır dosta darılmaz 

Hasta oki([ii! hadrcfğıın sorıdfîia/: 

Vatan tutup bu yerlerde kalımnaz 

İlleri var, bizim ile benzemez

20
Kulak verdim dört bir yanı dinledim 

Arkan sıra gıybet eden çoğimış 

Çok yaşayıp ınilınet ile ölmeden 

Az yaşayıp devran sürmek yeğ imiş

Tükendi cümbüşüm yoktur gıybetim 

Bir yatsıya kaldı benim ınühletiın 

Bilemedim ana baba kıymetin 

Arkamızda karlıca bir dağ imiş

Karşıki görünen yapraklı dağlar 

Hastanın derdinden ne bilsün dağlar 

Her nere vardımsa derililer ağlar 

Aradım cihanı dertsiz yoğ imiş

Her daim böyledir Felek’In işi 

Zehirden acıdır engelin aşı 

Tırnağın var ise başını kaşı 

Kimseden kimseye vefa yoğ imiş

Karaca Oğlan der dünyaya gelnıeden 

Ben usandın) il işl;je yelmeden 

Gurbet ilde padişahlık sürmeden 

Vatanında züğürt olmak yeğ İmiş

21
Sabah kalktım bir güzele uğradım 

Dedim güzel uykularm kaçtı nu 

Hayli zaman ilimizden gideli 

Senin gönlün başkasına düştü mü

Oturmuş hocalar ismini yazar 

Söyleme-tn ağyara değmesin nazar 

Giyinmiş kuşanmış serbestçe gezer 

Nazlı yârim bâdeleri içti mi
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Kaşlar! benzer de eğri kaleme 

El pençe de divan duranı selâma 

Bilmem ay mt doğdu gün mü âleme 

Nazh yârim düğmelerin tözdü mü

Karaca Oğlan der ki yol büke gelin 

Yönümü döndürdüm çığırdım Hakk'a 

Ağyaını elinden gül koka koka 

Nazlı yârim yaylasına göçlii mü

23

Başı al balalı küçürek gelin 

SehcMİÎ' avilan güle dönmüşsün 

Başma lakmışsın ailın çelengi 

Turnadan alınan lele dönmüşsün

Yüce dağ başında sığınlar gezer 

Derindin göllerin balırîler yüzer 

Dilin şeker oinnış şcıbcücn ezer 
Altın tas içinde baİa dönmüşsün

San çiçek sarvan kurmuş oturur 
Türlü çiçeklerle haber yetirir 

Cennet-i a ’lâdan koku getirir 

Ilgit ılgıt esen yele döiirîuişsün

Karaca Oğlan der ki içtim, bulandım 

fçip içip aşkm meyinden kandım 

Dünyalar başıma yakıldı sandım 

Derdini söylemez kula dönmüşsün

24

Nasıl medhedeyim şöyle güzeli 

Elinde bergüzâr gül ile oynar 

Elma yanak, kiraz dudak, diş sadef 

Espir ala gözler mil ile oynar

Cennet’e misâldir göğsünün ağı 

Sineme bastın da ateşten dağı 

Korkarım ki yâd il bekler bu bağı 

Bülbül eğlencesi gül ile oynar
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İnci’den, mercandan beyaz yanağı 

Meles gömlek koç yiğidin konağı 

Seher vakti ıssız koyma sulağı 

Telli yeşil turnam göl ile oynar

Salavat getirsin cemâlin gören 

Bakışın turna da sekişin ceyran 

Uğradığın yeri edersin viran 

Bülbül has bahçede gül ile oynar

Karaca Oğlan der ki kılayım nazar 

Bilezik takmağa kolları güzel 

Giyinmiş, kuşanmış sîîllanır gezer 

Gümüş kemer ince bel ile oynar

Türk Sazşaüleri II, 1962
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ERZURUMLU EMRAH

HAYATI* Emrah’ın hayatından bahsedenlerin hemen hepsi onun 

Erzurumlu olduğunu söylerler. Kendisi D îvân ’ında Erzurum'dan çıic- 

tığını bir gazelinin sonundaki,

Ne âşıklar çıkuptur Erzurum’dan lîk Emrâhî 

Bu esnada hakikat bezııiinin iistâdı çıklım

beytiyle açıkça anlattığı için, bunda hiç şüphe yoktur.Şâirin Er?Ai- 

rum’dan Pavi’ye giden yo( üzerinde ve Erzurum’a birkaç saatlik 

mesafede Tanbura adlı bir köyde doğduğu rivayet ediliyorsa da 

doğduğu tarih hususunda ihUlâl vaidır. Bâzıtarı Tokatlı NOıî ile muâ- 

sır olduğuna bakarak, 1814, 1819 seneferi arasmda, bazıları da 

yetmişbeş-seksen yaşında ölmesine göre, 1777-1780 seneleri arasın

da doğduğunu tahmin ediyorlar. Bu tahn\inlerin böyle sâdece beş yıl

lık bir müdded arasına konmasının hiçbir esâsı yoktur. Onun yetmişbeş- 

seksen yaşlarında vefat ettiği de. galiba halk rivâyetlerine dayanıyor. 

Emrah D îvâm ’ndald,

Hübb-ı den Emrâhi müşkif nıâcerâdır gâlibâ 

Geçti sinilin illiyi bu mâcerâdan geçmedin

beyti, şiirlerinin küçük bir kısmını herhâlde edi yaşından sonra yaz

mış olduğuııa bir delil olabilir. Buna bakarak, onun XVU1. asrın son 

çeyreğinde doğduğunu söyleyebiliriz.

Emrah’ın bundan sonraki hayan büyük bir karanlık içindedir. Onun 

lîayatından bahsedenler, vesikaların azlığı karşısında, daha çok halk 

rivâyelleri’ne dayanıyorlar; Erzurum’da tahsil ve Nakşbendi tarikati- 

ne sülük ettiğini, bir müddet Sivas, Kastamoni, Konya, Nİğde taraHa- 

M/uia dolaştıktan sonra Sivas’ta oturduğu ve nihayet 1840‘da Nik

sar’a giderek hayatının sonuna kadar orada kaldığını söylüyorlar.
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Biz, tarihî hakikatle haİk rivayetlerini birbirine kanşlırtnayarak, sâ

dece şâirin eserlerinden hayalına dâir alabildiğimiz bilgiyi naklediyoruz. 

Şâire âit halk rivayetleri arasında belki tarihi bir hakikati içine alanlar 

da vardır; fakat, vesikalarla te’yidine imkân olmıyaıı o rivâyetleri bu

raya karıştırmayacağız.

Şâirin, kendi eserlerinde,"Çocukluktan beri felek sillesini yiye yiye 

üstad okluğunu” söylemesine rağmen, hayatının, daha ilk zamanla

rından başlayarak, felâketlerle, acılarla dolu olduğunu anlamak müm

kündür. Ruhundaki şâirlik isti’dâdı -kimbilir nasıl tesâdüflerle- inkişaf 

ederek sazşâirleıi sırasına katıldıktan sonra, bu züımeye mensup ek

ser Anadolu şâirleri gibi, köyden köye, kasabadan kasabaya dolaş

mağa başladı.

Onun -bu-asnn, hattâ XVIH. asrın hemen bütün âşıkları gibi- bir 

şeyhe intisap elliği muhakkaktır. Halk rivâyetleri daha Erzumın'da iken 

Nakşbendî tarîkatine girdiğini kuvvetlendiriyor. Kendisi de bir şiirinde:

Kemâlim felımedenler eylesünler bu ınüseddesden 

Bu feyzi almışım Emrâh bir Şeyh-i mukaddes’den

beytiyle buna işâret elmekledir; fakat bu şeyh acabâ kimdir? Hangi 

tarîkate mensuptur? D îvân ’ında Şâh-ı Nakşbend medhi ile başlayan 

bir muhammes vardır ki (s.9). ondan Hâlidiyye şübesinin kurucusu 

olan meşhur Şeyh Hâlid’e intisabı anlaşılıyor.

Emrah’ın hangi şclıirlerde yaşadığına dâir eserinde bâzı kayıllar var

dır. Meselâ, bir gazelinde Sivas güzellerinin bağrına yara açtıkların

dan bahsederek “ Gelnıcscydim kâşki sağlık ile Sivâs’a ben” diye şi

kâyet ediyor. Sivas şâirlerinden ve onlar arasında da bilhassa Sıdkî 

isminde o devirde Sivas’ta şöhret kazandığı anlaşılan bir şâirden 

bahsediyor.

Emrah’ın Kastamoni’de epeyi zaman kaldığı, gerek halk rivâyetle- 

rinden, gerek eserlerinden anlaşılmaktadır. B Ziyâeddin, Açık Söz’- 

deki makalesinde, Emrah'ın 1837'de Erzurum'dan çıkarak Kastamo- 

ni’ye geldiğini ve orada -şüphesiz, halk rivâyetlerine göre- evlenip yer

leştiğini zikrettiği gibi, yine o makalesinin zeylinde, şâirin, Hisaraltı'- 

nda medfun Şeyh Şa’bân Velî hakkmdaki medhiyesini neşrediyor. Bu 

da, şâirin, bir aralık Kastamoni’de ikameline kat'î bir delildir. B.Ah- 

med Tal'at, Emrah’ın Kasfamoni şâirlerinden Feride Hanım’la müşâ- 

areleri olduğunu söyliyerek, bu rivayeti kuvvetlendirmekledir.
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Eınıah'ın Kastanıoni luıvâlcsiıule yaşadığına dâir l)nsma D îvân ’- 

ifKİa pek mıılıiiîi birkaç kayıt vaıdır. D îvân ’ın 43. sahitcsiııde gazel 

tarzında bir ıııcdhiyc’nin son parçalanndan, A lışan  Bey isminde biri

ne taklim edildiği ve şâ irin , bu ıncdiiiyesiyfe, ona intisap eitnek iste

diği anlaşılıyor. 48. sabifedoki bir nıedhiye de gene bu A lışan  Bey’e 

takdim edilmiştir kanaatindeyim. Basma n îv â n ’da bu metin birçok 

yanlışlıklarla dolu olmakla bcıTıber, şâirin onu İran Şâhı'ndan dabayük

sek gördüğü, kerem ve selıâvetini medheKiği. fakat bu kciim, sabî, 

ve nüfûzlu zâtın birtakmı düşmanlan da okluğu anlaşılıyor. Herhalde 

bu medhiye, Emrah’ın A lişan  Bey’e intisap etliğini, onun lü tu f ve yar

dımını gördüğıınü kal’i surette anlatmaktadır. Bunu kuvvetlendiren 

başka bir delil. 52 . sahilcdeki bir gazeldir ki, mutlaka A lışan  Bey’in 

ölümünden soma söylenmiştir,

îîâmî5inin ölümüuden şâiriıj bu kadaı derin bir keder duyması, onun 

çok lutuflarını gördüğüne açık bir delildir. Acaba, Emrah’ı bu kadar 

liimâye eden bu A lîşan  Bey kimdir? biz bunun, Emrah'ın çağdaşı meş

hur Dertli’nin de başlıca hâmisi olan A lîşan  Bey olduğunu kuvvetle 

söyleyebiliriz. (Tafsilât için; AhmedTal’at, Âşık Dertli, Çankırı 1928, 

s. 17-19). Onun lütull<.ârlığı, nüfûzu, sazşâirlerine karşı olan alâkası 

Dertli’ye gösterdiği lûtutlarla da sâbittir. Hcrhâlde Emrah Kastanıoni 

havâlisinde bulıınduğu sıralarda A lişan  Bey’e intisap etmiş olmalıdır. 

Sazşâirlerinin o devir a ’yanlar’ı tarafından himâye edildikleri ve onla

rın konaklarında yıllarca misafir kaldıkları mâlOmdur. Emrah'ın bu sı

ralarda Sinob'a da gelmiş olacağını, basma D îvân ’ında Bilâl Habeşî'

ye âit gösterilen Sinob’taki tüıbe hakk ında  mevcut bir nıedhiye'den 

anlamaktayız. Aşık lar arasındaki bir an'ane, Emrah’ın altı ay kadar 

İstanbul'da, Tavuk Pazan’ndaki Aşıklar Cemiyeti reisliğinde bulundu

ğunu fesbit et?nekte ise de (ikdamda neşrettiğim Sazşâirleıi başlıklı 

makalelerin yedincisiııe bakınız: 19 Nisan, 1330/1914), şâirin bası

lan eserleri arasında İstanbul'a geldiğini gösteren bir parçaya tesâdüf 

edemedik. Yalnız. D îvân ’daki nıeşhfır Püskül destanı, Mahmud II. 

tarafından fes'in umûmî serpuş olarak kabulünden sonra, bu yeniliği 

halka bcğendii mek maksadiyle ycizılmıştır. Eğer şâirin İstanbul'a gel

diği doğru ise, bunun bu sıralarda olduğu ve bu manzümenin Sultan 

Mahmud’a hulûskârlık maksadiyle İstanbuf’a yaztkhğı taJınjin 

olunabilir.
İşte. Emrah’ın gezip dolaştığı sâhalar hakkında kendi eseıleıinden 

çıkarabildiğimiz mâlûmat bundan ibârettir. Halk rivâyetleri onun Kon

ya, Niğde çevresinde de dolaştığım, muhlelif yerlerde evlendiğini bize 

bildirmektedir.
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Anadolu’îum birçok yerlerini dolaşan bu derviş-şâir, bir rivayete 

göre, 1840’ta Niksar’a gelerek, I854 ’te orada ölmüş ve Karşı Bağ 

mahallesi civarında Tekke Bayın denilen yerdeki kabristana, Ahî Peh

livan türbesi yakınına defnedilmişlir. Manz.unı kitabesini Tokat ule

mâsından Hacı Abdülkadir Hıfzı Efendi yazmıştır. Bu kitabeye göre, 

şâirin 1854 tarihinde öldüğü anlaşılmaktadır. Başka bir rivâyete gö

re, Emrah’ın kabrini, bir aralık Niksar’da ahziasker şubesinde bulu

nan mülâziın Halil Râmî Efendi isminde bir Nakşbendî şeyhi keşfetmiş 

ve bugün bilinen kitabeyi Hacı Abdülkâdii I IıCzî Efendi’ye yazdırarak, 

taşı yerine koydurmuştur. Hıfzî Efendi’nin Birinci Cihan Harbi sıra

sında bile hayatta bulunduğuna göre, bu zâtm 1854’de bu kitabeyi 

yazması miıınkün olamayacağı pek tabiklir. Herhalde bu İzahlar, Em

rah'a âit kitâbenin, vefâlından epeyce sonra yazıldığım kat’î suretle 

anlatmakladır; bununla beraber, bu rivayet, 1854 talihinin mutlaka 

yanlış olduğunu ispat edemez.

Şöhreti ve Teshi : Emrah’ın, daha hayatında, çağdaşları üze

rinde mtıtıim bir te'sir icra ettiği muhakkaktır. Bu devir sazşairleri hak- 
kındaki tedkikler henüz pek yeni başlamış olduğundan, bu hususta 

yeter derecede vesikalara malik değiliz. Ancak, bu devir sazşairlerin. 

den Tokatlı Nuri üzerinde Emrah’ın büyük bir nüfuzu olduğunu, bu 

husustaki bütün kaynaklar kuvvetlendiriyor: Nuri birçok şiirlerinde 

kendisinin Emrah şakirdi olduğunu açıkça söylemekte ve üstadına bü

yük bir saygı ile bağlı olduğunu anlatnıaktaılır.

Esasen Nuri'nin gerek hece, gerek aruz ile yazılmış eserlerinde bu 

Emrah te'siri çok açıktır. Nuri'nin daha gençliğinde Enrah ’a intisap 

ettiğini, Emrah’ ın bir manzumesinin şu kıt’ası da göstermektedir:

Tıll iken Emrahi vermiştim emek 

İV\ir’ât-ı mecâzm eylemiş gerçek 

Ne haddin Nuri'ye pesend ednemek 

Âm yüzbin ehl-i mâ’nâ beğendi

Bu kıt’a, üstEidın şakirdini pek çok takdir ettiğini anlatıyor. İki şâir 

arasındaki bu samimi münasebetleri gösteren parçalara Emraiı’m Dî- 

v ân ’mda da sık sık tesadüf edilmektedir. Üstad ile şakird arasındaki 

münasebetlerin samimiyeii bakımından, bazı cönklerde her iki şâirin 

eserlerinin birlikte bulunması da yukarıdaki nıütâlealarımızı 

kuvvetlendirmektedir.
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Biraz da serseriyaııe hayalından dolayı, şöhreli Anadolu’nun ge

niş bir sâhastna (Erzurum, SivavS, Konya, Mğde, Kastajjjonu bavâlisi) 

yayılan, eserlcLine ınulılelil yerlerde yazılmış mecmualarda lesâdüf edi

len nnıralı’m bu sahalarda birçok nıukallil ve muakkipleri yetiştiği ko

laylıkla lahmijı oluuabiIir. Aşık  fasıllarında son zamanlara kadar onun 

eserlerinin ve bilhassa püskül ve perçem destanlarının kalenderi bes

tesiyle okunması âdelti. Emrah’ın başka birçok manzumeleri gibi 

“ Aşık-ı ezeli âşıka ilham ı Huda’dır” mısrasıyla başlayan müstezad’- 

ının da Çankırı'da âşık fasıllarında hâlâ okunduğunu Ahmet Tal’at kay

detmektedir. XIX. astın tnuhlelif sazşairleri/ıden bahselliğimiz sıra

da, Emrah’ın bu büyük le’sirini ve geniş şöhretini izah etmiştik.
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KOŞMALAR

1

Elâ gözlerini sevdiğini dilber 

Sen benim derdimden deva bilmezsin 

Sen nasıl tabibsin, yoktur ilâcın 

Yürekte yaramı sarabilmezsin

Sana derdim, sana, ey kalbi Iıayin 

Kimseler çekmesin feleğin yayın 

Alıp liarab ettin gönül sarayın 

Alıp bir taşını koyabilnıezsin

Enıralı eydür yalan oldu sözlerim 

Mahabbeti can evinden gizlerim 

Ne durursun ağlasana gözlerim 

Gitti kaşı kara, görebilmezsin

Ne feryad edersin divane bülbül 

Senin bu feryadın gülşene kalsın 

Bu dünyada irenıezsin murada 

Huzur-ı nıahşer’e divan’e kalsın

Nesin nıedhedeyim bir kaşı kaıe 

Şu sineme açtı onulmaz yâre 

Cümle tabib gelse derdime çâre 

Derdimin dermanı Lokman’a kalsın

Bir yâr için geçti cân-ü serinden 

Vücüdüm kül oldu aşkın narinden 

Emrah buse ister nazlı yârinden 

Bu bayram olmazsa, Kurban’a kalsın
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1

Sahalıtan uğradım ben bir fidana 

Dedim mahınûr musun dedi ki, yok yok 

Ak elleri boğum boğum kınalı 

Dedim bayram mıdır dedi ki, yok yok

Dedim inci nedir, dedi dişimdir 

Dedim kalcın nedir, dedi kaşıındır 

Dedim oııbeş nedir, dedi yaşımdır 

Dedim dalıa var nıı, dedi ki, yok yok

Dedim ölüm vardır, dedi aynımda 

Dedim zulüm vardır, dedi boynumda 

Dedim ak memeler, dedi koynumda 

Dedim ver ağzıma, söyledi yok yok

Dedim Erz(u)rum nendir, dedi il’imdir 

Dedim gider misin, dedi yolumdur 

Dedim Emrah nendir, dedi kulumdur 

Dedim satar mısın, söyledi yok yok

Bâd-ı sabâ selâm eyle o yâre 

Mübarek hatırı hoş mudur, nedir 

N ’ideyim yitirdüm bulamam çâre 

Mestan ela gözler yaş mıdır, nedir

01 nazlı canana uğrarsa yollar 

Bize mesken oldu kahveler, hanlar 

Yârin meclisinde oturan canlar 

Hesap etsin, yıllar beş midir, nedir

Eğil güzel eğil, saçın sürünsün 

Aç beyaz göğsünü memen görünsün 

Evve! benim idin, şimdi kiminsin 

Gündüzün hoş geçen duş mudur, nedir
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Emrah eydüı can bülbülü kafeste 

Benim hasb-i halim bildirin dosta 

Rendim gurbet İlde, dost kara yasta 

Gitmiyor kervanım kış mıdır, nedir

Münever cemalin ey kamer-târat 

Hep görenler mâşaallah dediler 

İnsanda bulunmaz bu alisen süret 

Melek midir bu hüsnü mâlı dediler

Cemal i pakiııde kâşifü’l-esrar 

Güzellik kudretin eylemiş izlıâr 

Bu peykeme lu'ırî, ne giimanda var 

Bunu bir yaratmış Allah dediler

Açılmış yüzünden zülf-i siyahın 

Fesli olur ziyası mihr ile mâhım 

Dergâh-ı lütfunda sen güzel şâhın 

Âşık-ı sâdıktır Emrah dediler

Bâd-ı sabâ bir Mevlâ’yı seversen 

Başın için nazlı yâra di gelsin 

Vücudum şehrine düşlü bir ateş 

Yeter oldu sitemkâra di gelsin

Ak ellerin boğum boğum kınalı 

Altın kemer ince belde minalı 

Bir hûrî bakışlı nıtiek şimali 

Meftunuyum o dildara di gelsin

Emrah eydür yarin desti destime 

Rakibler olurmuş benim kasdıma 

Taze merlıem koyun yaram üstüne 

Yaralarım azgın yara, di gelsin
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7

Ne otlar bilildin başımda felek 

Ben ki bir l.eyla’ya Mecnun olalı 

Hayal oldu bize okşayıp sevmek 

Güzellerde cefa oyun olalı

Tıfl iken büyi'utünı yâri sinemde 

Ayş-ü işretlerde safâ-yı demde 

Sormaz liatırımı gılşe-i gamda 

K^îlbi/n kınk, gönlüm mahzun olalj

Severler güzeli şivekârından 

Candan geçer âşık, geçmez yârından 

Geçtim bu cihanın gül-ü hânııdan 

Emrah bir dildâra meflûn olalı

Sevdiğim, gurbette yeter yâd oldum 

Gözlerim kan ağlar, dilim dâd eyler 

Kücücükten. gözüm açıp gördüğüm 

Dana senden gayri kim imdâd eyler

Ben de bilmem ne diyardan olduğum 

Hasretinden sararıp da solduğum 

El bağlayıp dîvânına durduğum 

Ne öldüf i» beni, nc âzati eyler

Açılmadan şu dağların lâlesin 

Yıktın, viran eltin gönlüm karasın 

Emrah eydür çok çekmişim belasın 

Beni koymuş yâd ileri şâd eyler

Dinliyeiiın dağ başında Rgânı 

Güzelim ne demiş o Leylâ Leylâ 

İkimiz de oturalım diz dize 

Bir de hû çekelim hü Leylâ Leylâ
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Felek çakmağını üslüınc çaktı 

Beni bir onulmaz derde bıraktı 

Vücmİtıın şehrini otilara yaktı 

Yandım ateşine su Leylâ Leylâ

Felek kemendini eyledi çengel 

Yâre varanı diyoın koymuyor engel 

Öirnseiîi sevdiğim üstüme sen gel 

Çeşmin yâşı ile yu Leylâ Leylâ

Uaim dilimizde Hakk'ın kelâmı 

Uğra dost yanma eyle selâmı 

İsmini sorarsan Emrah gulâmı 

Daim aklımızda o Leylâ Leylâ

10

ŞimdengcDi nazlı yâre küskünüm 
Yıktı hatırımı barışmam gayti 

A lem  gclüp hana recâ ederse 

Çevirdim yüzümü görüşmem gayri

Güzel keklik gibi kafeste olj^

Altun vezni ile cevahir tartsa 

Yc'trim Mahşer günü şefaat etse 

Giderim Mahşer’e görüşmem gayri

Bu yıl da Emrahı yârsız kışlasın 

Varır isem o ySr beni taşlasın 

Şiıııdengerif bildiğini Işlesifi 

Hiçbir umuruna karışmam gayri

I I

Lisanımız çar gevher-i mücedâ 

Bahr-i seyr-i aşkın dür-efşânıyız 

Makam-ı aşkımız olunmaz inşa 

Hakikat ehlinin bi-nişâmyız
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VahdcKe vahidiz ey çcşm-i âhû 

Ezkârıınız Lâilâhe illâ-hû 

Bigane zaiıiK’dip hor bakına yâhû 

Biz de bu td<.keniıı deı vişanıyız

Fjıırah dilde gevher k.îııımız vardır 

Bir muazzam âdil hâtmnız vardır 

Delir içre adımız, şânımız vardır 

Zümre-i uşşâkm âİişanıyız

12

Bugün keyfiyette denı-ü devranda 

Meclisten meclise cim cim'e düştü 

Okuduk elif’in satırlarını,

Geldik hecesine mim minı’e düştü

Bııgiiıı geçti güzellerin kervanı 

Gönül sevd(i) öndeki sev-i revanı 

Evvela sürdüğüm dem-ü dervanı 

Şinıdi tazelendi aklıma düştü

Emrah bu sözlerin hep vefaya say 

Kaşlar mim çekilmiş olmuş kamer, yay 

Birgün güzelleri edecekler pay 

Gidelim, bakalım kim kime düşlü
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SOZLUK

A C E M

A D Û

Â F Â K Î

AĞYÂR-

A f lV Â L

Â L İ E F R Â S İY Â B

A L E L A D E

A L Î

A LL İT E R A T İO N

Â M İY Â N E

A R G U N

A R Û Z

Â Ş IK  Ö M E R

A Y IN T A B

B Â D - İ  S A B A H

B A H R İ

B A L G Â M İ

BEÇ

B ED İÎ

B E R H Ü D Â R

B E Y L A N

B EYİT

BEYT

B U D İN

C A Z İB E

CENT

C İD Â L

C İS M Â N İ

C U Y - B Â R  

Ç A Ğ A T A Y  LE H Ç ES İ

Ç A R H - I  FELEK

ÇİĞ İL

Ç Ö Ğ Ü R

A tiip  o lm ayan , A rap ta ıı gayri o la n  k av im , İraııiılar. 

Di'ışm iin, yağ ı

H av â i, cicrcdcn tepeden söz.
Gayrıla iv  başka lar, yabanc ılar.

D u ru n 'la t.

B üyük  İskender'den önce y aşam ış  T uran 'Iı bir y iğ id in  

• soyu .

Â det o ld uğu  üzere, bayağ ı. basbayaç:ı.

(Ebû Talib’in  oğ lu  ve) Peygamberim izin dâm âd ı ve (am 

cazades i,) IV .H alife  

Ses tek ıa ıh ım nas ı.

Adice , bayağı

İlh anh  l ıü k ü m d a n  o lup , A b a k a  H a « 'm  oğ ludur 

(1 2 5 0 - 1 2 9 6 ) .

Arap lardan ve İranlIlardan Türk edeb iyatına geçen k la 

sik  vezin

I 6 5 I - İ  707 y ıllan  arasında yaşadığ ı san ılan  ha lk  şairi. 

G az ian teb 'in  eski adı.

D oğudan  esen hafif, hoş rüzg<1r, sabah  yeli.

Denize a it, denize m ensup , denizle  ilg ili.

D algnm la  ilgili o lan ,

V iy a ııa 'm n  O sm an lı d önem i kaynak lar ınd a  geçen adı. 

G üzel, güze llik .

Berhudar o la n , m esut o lan , on an .

Belen

D ivan  Edeb iyatında  iki ntısradan ibaret o lan  şiir veya 

şiirin  bir b ö lü m ü .

M esken, hane , ev oda . oba.

B ııg ünkü  M acar is tan ’ın  başkenti, B udape ş te 'n in  Os- 

n ıan lf d önem indek i adı.

Cezbeden, çeken, .sevimli a lım lı,

H a re z ın ’de eski bir T ürk şehri.

Kai'şıhklı kavga, savaş. Zorlu h;ııeketli konnşına , savaş. 

Dedenle ilgili ru han î karşılığ ı d in î işlerden ayrı o lan  ci

s im . v ücu t.

Cav. dere, akarsu , ırm ak, ırm ak  kenarı,

Türk d ilin in  D oğu T ürkçesi'nde  önem li lehçelerinden 

b ili.

S ih ir, ta lih , yanarken  dönerek  ateş saçan  do nanm a  

fişeği.

Bir Türk boyu.

Çeşitli şek il ve boy larda  k u lla n ıla n  telli saz  tü rü .
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D A R - U L - F U N U N

D E R Û N Î

D E H R

D İV A N - I  H Ü M Â Y Û N

D Û R

E Ğ R İ

E H L - İ  SÜ N N ET  

E K A L L İY E T

ELZEM ,

E M E L

E N E L - B A T IL

E N E L - H A K

EN FÜ SÎ

ERN EST  R E N A N

E S Â M İ

F Â R A B

F A R S A K

FIK IH

FITRİ

F İRK A T

FÜ T Û H İ

G A Y R İ M Ü T E C Â N İS  

GEDÂ^
G E D Â !

G IYBET

G İR İF T A R

G İR Y E

G Ü L B İN - İ H Â N Â N  

H A D İK A T  Ü ’ Ş-ŞÜ H ED Â  

H Â K İS Â R  

H A L İT A

H A L V E T İ YE

H A M S E

H Â N - 1  Y A Ğ M A

HA N EFİYÜ 'L-M EZHEP ,

H A R İZ M

H A S B İH Â L

H E R C A İ

H E T E R E D O X E

H İS Â L İ

H Û B

H Ü R

H U R Ü F İ

D âriilfü tu ln , Üniversite .

İçten, gönü lden .

Di'ınya, z a m an , dcvir.

Hn lk ın  dava  vc  şikâye tle rin in  d in len ip  Iıa llo lıınduğu , 

devlet iş lerin in  g ö ıü ld ü ğ ii pad işa lı In ız ııru .

UzaK

1596  y ılın da  Su ltan  111. M ehn ıcd  tara fından  fetlıedilen 

Macar kalesi.

Pcyg.im lierinii7.le sa l>âlıdcriııe  itika tla  uyan la r. 

A z ın lık , b ir ü ikcde h âk im  unsur la rın  d ış ınd a  ka lan  ve 

ekseriyet teşkil c tn ıiyen  e tn ik  varlık lar.

Em  lâ z ım  liizum k ı.

Ü m it, u m m a , arzu,lnr.*;, tan ıa lı.

“ Bcn b a tılım ”  a n la m ın a  gelen bir ta savvu f dey im i. 

Hallac-ı M a n sû r 'u n  söyled iğ i “ ben h a k k ın ı"  m anas ı

na  m eşhur .çöz.

Nefiste m eydana  gelen d ü şü n ü h n üş  şeye n ipetle d ü 

şüne ne ,fe rd î z ihne  a it bu lunan  

Fransız y aza r.

N am lar, ad lar.

Ü n lü  T ürk b ilg in i F ârâb i’n in  d o ğd uğu  köy . 

Ç ukurova ’d a  y aş ıy an  O ğ u z  bo y la rından  bir aşireL 

Şeriat ilm i, şe r ia t'ın  usu i ve hüküm le ri, am eli ve şer’i 

meseleler bilgisi.

Tabii yarad ılış .

Dostlardan ve sa ireden ayrılık , ayrılış .

O sm anlI şairi.

A yn ı cinsten o lm ay an , değişik .

Yoksul k im sesiz.

H a lk  Şairi.

K aybo lm a, A rkas ından  söy lem e , çekiştirm e, dediko- 

T u lu lm uş , yaka lanm ış , esir,

A ğ lam a , ağ lay ış , g özyaş ı.

K ırım  tar ih in i ve bun ların  haya tın ı a n la tan  eser. 

T am ışvan lı İb rah im  N ecm edd in ’in  ereri 

Toz-toprak içinde ka lm ış , perişan.

B irkaç şey in  karışm asından  m eydana  gelen, karm a, 

a laşım .

Şeyh E.bî A bd u lla h  S iracüdd in  Öm er İb iv i Eşşeyh Ek- 

melüddin.-Ehci tara fından  kuru lan  tarikat.

Mesnevi şekliyle yazılm ış beş k itaptan  ibaret bir takım , 

Fakiılere , yoksullara  dağ ıtılan  yem ek.

Hanefî m ezheb ine  m ensup ,

A ınude ry a ’ n ın  aşağı m ecrasında , n c h ıin  her iki tara

fında b u lu n an  ü lken in  ad ı.

G ö ıü şü p  dertleşme, ha lleşm e.

Kararsız, seba ls ız .

Hak m ezhep le ıe  ayk ır ı, m ezhep  dışı.

XV I, y üzy ıld a  y aşam ış  O sm an lı şairi.

G üzel, hoş, iyi,

Hfıri

H urifilik  tarika tine m ensup .
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HUŞ

İb i İdAÎ
İbzAi.
İÇ I İM A İY A I '

iintnÂ
İkdAm

İKRAEÎ

İLELEBRD

İN M İr A I

İN T İH A B

İR I İŞ

İS I İA R E

İSTtC A l ,

tS lİN A T G Â H

İŞT İG Â L

İŞRHT- M Â M E

KÂn
K Â M İL

K A R I.U K

K A SİD E

K A Y A B A Ş I  

K E l A m  İLM İ

K IR A A I '

K IZ IL  E L M A

KİM FK

KOr\.!Z

K O Ş liK

K ÖS

1 Â L E 7 A R  

LF.FV

L E jA N D E R

L İR İ /M

M A IH  A S  

M A N İ

M A V E R A u NNE-MİR

MAZRUl
MA7.HARİYEI
M E C A Z

M EDIM

Kulak.

İlk ile ilgili, ilk r n ıcnstıp , ba*;!!

Esirgt'm cyip bol l)ol Ita icam a vc bol k ıılia ııtııa . 

Sosyoloji,

IVvit/,11, g ö nü l iiK'aklıgt.

ST c ınnm /, l89'1-3( A ıa ltk  1928 (arih lcıi arasında ya 

ym'l;«ı\aıı, AlıUK'ti C evdc i'in  kvıuKtûv'ı Wf 

Sak lan ıay ıp  söyleme’ , dil ile söylem e, b ild irm e, ta.-dik, 

kabul.

^l'.lvde kadar,) s o n s ıı/a  kadar 

Dı’ışm p, aşağ ıya  innır^gcrKemc 

5><\ıııp. sc(,iın.

Or(a A sy a 'da  bir nehir.

ÖdtitK,- a lm a  (b ilinden  CRirti bir şey a lm a , bir ke lim e

n in  m attasnn m ııvakkate iı başka bir kelime hakk ında  

kuU;uu(ii\.)

Acele e(m o.

Dayanacak , g iiv cne ıek , s ı,2m aıak  yer.

M eşeni o lm a , bir şeyle u ğ ıa şm a .

Şair Revâm 'nin  eseri.

Boy, |K>s, sevpilin in  endam ı.

IV , M u ra t ’ıt» m ahlası.

M tis liim an lıg ı ilk kabtıl eden Türk boyu.

O n f’cş lıcyiMctı aşağ ı o lm ayan , hıin'in İıeyirlerin ikiıi- 

l i  m ısra l.ın  m  b a ş la  b ııhm an  m ıs ıa  ile karıyeli bn lım an  

vo daha  ı,ok hny ıık lefi övm ek üzere y a z ıla n  naz ım . 

'K ırk H a lk  M üz iğ inde  bit liıt i ı ı ık ü  söy lem e tarzı. 

A llah ’ın biıüyine ve Allab ile ilgili bahi.slcıi, akjl ve man 

tık ilo ispat eden ilim .

O kum a .

Eskiden Rom a şehri i(,in T ııık lc iin  ku lland ığ ı m u h a y 

yel b ir dev im . ,

Fski T iirk bo y la ım da ıı birisi

W r vPŞİt saz

BeyiL

B üyük  davu l.

Lalelik, lâle yetişen y e ı, lale l>alı<,esi 

Dudak .

Eî'sane ve m asjıllarda bu lunan , m .t^a ila ıa  ö z^ ıi.

I/ le b i ak ın ı, şnb'^i (lu\^ıılaıın ilh am ı ile o n a y a  (.ikan 

to şk ıılu  ve tlıı\ıiiıht ilade l'i(,i" 'i.

•‘.skiden .ş.ıiık’iin  ş iiıle ıinde  kn llan ıb k îan  ad 

Halk cd('i)iyaim da 1 ııiKı-ulan oluşm ı kı>'Hilu j i i ı  liıvtı. 

O ııa  A sy a 'da  t< 'yhun ı.\!U!:d( i\a) in I ■ in in  kıı/eyin- 

dc în ılnnan  u lk o je  A ra p lu  iaıatıii<!,ı;t vu iilcn  (o g ıa l i 

is ini.

7.abU'hınıın\ş, ele gcv inü ıu ı^ , 'ia ijiaın  

Elde etme, nail o lm a .

H ak ikatin , j’<‘ivO,üin zıddı Kendi ÖZ ııu n a s ıy ia  k»llü- 

n ılıııay ıp , ben /e ılık le . benze im e yo lu  ile başka bir m â 

nada  ku llan ılan  söz.

Ö vm eye sebep olan  şey, ov ıııe  konusu .
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M E F K Ü R E ü lk ü .

M E N B A K aynak, P ınar,

M E R B U T bağ lanm ış .

M E R S İY E A ğ ıl, h ir in iiı ö liiın il iızcrine  d u yu lan  üzi'm fiiyti aııiai- 

ınak  i(,iM ya/.ılan  m anznm e .

M E S A b İF I- İ ŞERİF Kııtoğiıı M usta fa  ElVnUiııin eseri.

M E Ş ’U M U ğursu /.

M E Z liE B Yn). d inde farklı uygu lam a ları b ıı lu u a ıı, ancak  icmcl- 

dc b iıh ir iııin  ayn ı o lan  d in  yo lu ..

M İfIN E T Z ah m c!. cz-iyct, gan i, keder.

M İK Y A S Kıyas ed ocok â le t, ö lçek , ölvü âleti.

M İN Y A T Ü R İs lâm î resini.

M U A H H A R {Tehir ed ilm iş) s o m a y a , geriye bırakı(n ıış {sonraki.

K iO .

M U A K K İB ■l'akipvi, a rkas ından  koşan , a rd ınd an  gelen.

M U H A R R İK Tahrik eden (y akan ).

M U H A Y Y E L H ayal ku ru lm uş .

M U R A S S A Kıymcili taşlarla bezenm iş; iki (ikrası kelime kelime bir- 

biriyle ayn ı vez in  ve kafiyeden o lan  söz . beyit.

M U S A H İB  M U S T A F A

PAŞA , Su ltan  IV , M chm e d ’in  sohbet arkadaşı.

M U T A S A V V IF Sıifi. ta s a v v u f eh li.

M U V A K K A T Süresiz, geçici.

M Ü B E Ş Ş İR Mitideci, ıiM iştucu,

M Ü P H E M (İbhaın o lu nm u ş ), b e llis iz , ö r tü lü , k apa lı an liiş ıln taz .

M Ü L Â H A Z A Dikkatle b akm a , iyice d iiş iinn ıe . düşünce .

M Ü N E V V E R A ydın .

M Ü R D E Ö lü . ö lm üş .

M Ü R G Z Â R K uş j'a iağ ı. k u şu  bol o lan  yer.

M Ü R Ş İn (İrşafi c d e n )d o ğ ıu  yo lu  gösteren, k ıla v uz , ta ıika t piri

M Ü R Ü V V E T İnsan ij'c t, m erilik , y iğ itlik .

M Ü S A V A T Eşitlik , ayn ı ha lde  vc  derecede o lan .

M Ü ST EB İÜ Â N F , Müstebitçe h ükm ü  a lım da  bu lunan lara  söz  hakk ı ve ha

M Ü ST A K İM -ZÂ D E

reket serbestliği v e ıın iye ıe k .

X V III, y üzy ıld a  y aşam ış  O s ınan lı y aza r ı.

M Ü Ş Â V E R E n an ışm a , bir iş üzerinde  ko ıu ışm a.

M Ü S E D D E S İler bend i a ltışar ıııısradan  o lan  şiir.

M Ü Ş K İL Zor. g üç .

M Ü Ş T A K liştiyak lı) ö z liy cn , göreceği ge len , can  atan .

M Ü T Â L E A O kum a , tetk ik , düşünce .

M Ü T E Â R İF E Ger çekliği apaç ık , m eydanda  o k lu ğund an  isbad  gerek

m eyen SÖ7,. iilüîiyou.

M Ü LEFF.KKİR Tefekkir eden, d ü şüne n , d ü şünü r ,

M Ü T E R E D D İ Soysuz laşm ış .

M Ü V E R R İH Tariiı yaz.an tarihçi.

n A d An P ilm ez, nob ran , kabe, terbiyesi kıt-

N EM ÇE ı\\ıısturya, A vusturya lI.

NEST U R İ Sffryârîf papazlariffdaN  Nn.‘:fon».s ‘ ı»3 k u n if iğ »  

m ezhepte o lan  ve oırlarla ilgili.

NEV PET : l-skidi'ti devlet da iresin in  ö n ü n d e  ça lınan  davu l.

N İH Â N : G izii, sak lı, g ö rünm eyen .

N İZ A ’ Kavga.
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O Ğ U ZLA R

O Z A N

rA ülEN K  
P FÇ U Y  

P E Ç Û Y Î 

PER İ FEYKKR 

F E Ş IE

rİR
P Ü R Y A N

RABITA

R A Ş İD  EFEN D İ

R E V Â N İ

R İO A T

R Ü S V A Y

SA D M fi

S A IV E T

SÂ K Î

S A L Â B E T

SÂ K İ-N Â M E

S Â M Â N İL E R

S A T H İ

S A İU K  B U Ğ R A  H A N

sf ;c Iy e

SE K B A N

S E R H A D

S İİ.A IID A R  TARİHİ 

SİTAyİŞ 
SirİYÂNE 
SOĞ[)

S Û R  1 İSR Â F İL

Ş E C Â A r

Ş E H N A M E

Ş E H R  EN G IZ

Ş E Y D A

TABİYYET

T A L Â K

T A L A N

T A M IŞ V A R

T A N Z İM A T

Türk boyların ın  genel adı.

Sair. Iiiilk  ş â iıi .

D izg in , y ılla t.

M a c a ıis ta n 'd a  bir şi'hir.

Fl’Çu v Iii , O sm an lI la ıilıç is i İb ra lıiııı E fcnd i'n in  lakabı. 

Feri -yiizlrt, <,'ok g iiz i’ i.

M ncaıisU îiı'ın  l)aşkcıui. F ııdapcşle ’n in  T ıına 'n ın  kuzey 

yakas ındak i k ısıııına C sn ıa n lıla tta  verilen ad.

YaşSı, iU tiyat,

A n k a ra 'n ın  (itilii bir kchab yem eği.

İki şeyi b irh iıine  bağ layan  şey {ıniinAsel)cl, bağlılık , 

n ıcnsnb  c lm a).

X V III. yii:^yıld:t yaşam ış  O sn ıan lı ta ıilıç is i.

İşret ıı.lınc adlı m anznm  cseıiıı y a za n .

Konak, iıa n , tekke.

Rezil o lm a.

Darbe, v ıırnş .

Sallık , (em izlik ,

Sti veren, s ıı d a ğ ılan , kadelı i(,'ki sunan  

M anev i kuvve l, dayanm a .

Sâk i ve şarab ı överek, sâkîde'ıı şarap  isiem iye dair d i

van  şa ir lerin in  yazm ış  o ld ıık la ıı m anzûn ıe .

819-1005  y ılları aıasıııcla iu ik iim  s iırn ıüş  bir miisiii- 

nnrn lıaneda ıı.

D ış y üzey le  ilgili.

Karalıa ıılı h âk ân ı olnı>, İslâm iyeti lik kabu l eden Türk 

lıiik iiııu larıılır .

H uy , (a b ia l. ka ıak ter.

Bil çeçil O sm anlI askcıi.

Ih ıd ıı l .  s ın ır.

F ındık lılı S ilaiıd flr M eluner A ğ a 'n m  iki c iltlik  eseri. 
Ö vm e , ö'viiş.

Sfllice

Orta  A sy a 'd a  bir bölge.

K ıyaıuc lin  ko()m asım  ve M ahşe t’ i»  kıuulıiAnsnıı iş â ic l 

edecek o lan  İs ıa lil adlı m eleğin üliiyeccği boru. 

Y iğ itlik , yürek lilik .

F ad işah la ıın  şa lis i dn rnm la rm dan , y iğ id ik le ıin don  ve 

özellilıit'i inden balıscden övgüye  daya îı n ıan z ım ı veya 

mensıır eserler.

Bir yerin tabii ve sosyal öze llik lerinden bahseden bir 

naz ım  lü rii.

A şk tan  ak im ı kaybetm iş, d ivü ııc , d ü şk ü n , şaşkm . 

tâ 'ıl olnut. b il devJelin  tebasm<la b ııh ınm a . 

B oşanm a , n ikâh lı kadın ı b ırakn ıa .

Y ağm a.

R o n ıa ny a 'n m  batıs ındak i T im işaota  şehrine , O sm an lI

lar taıaCından verilen ad.

3  Kasım  i 8 ? 9  giini'ı G ü lh âne 'de  oknn an  S ııltan Abdiil- 

m ec id 'in  Matt-ı l lü m ây O n 'ıı ile ilân  edilen ve 1 87 6 'ya  

kadar süren yen ilik  dönem ine O sm an lı tarih inde veri

len ad.
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T A S A V V U F

T A SN İF

TEÎCF.Ll.İ

T F rR İK

T EFR İK A

T EG A F Ü L

T ELÂ K K İ

T EL M İH

TERCİ-İ BEN D

T E R E N N Ü M

T ERK İB

T EŞB İH

T EŞRİ

T EŞB İH

T EŞRİ

T EŞR İN İSÂ N t

T ET A B U K

TIĞ

TİR

T İYEN-ŞAN  

TUHFE-İ H A IT A 7 İN

T U R A N

U N SU R

U Ş Ş A K İY E

Ü M M Ü

Ü N SİYET

Ü SL Û B

V A S A T

V Â Z IH

V E L Â Y E T

VEZİN

VVİLSON

Y A D İG Â R

Y A Ğ M A

Y A R L İĞ

Z A F E R N Â M E

ZE R D Ü ŞT İ

ZE Y N

Z İG E T V A R

G ö ııiiiııiı A llnh  sovgtsino l'iiğ liin ıa .

S im i sınıl', tak ım  tnkın ı ;ıytrm;ı. s tn ılla ıııa . bolfım lenıc, 

G ö tiiıın ıc . A l la lrm  irıH'ımn lulil o im n.

A y ıııt ıa . ay iK İcdıu '.

lUMtint^kısıın; hir cso ıiıı gazete veya tlcıgilcrcie bö lüııı 

b iiîıııtı y ay ın lanm as ı.

A n iam .'im azlık ian  gelme.

A lm a , ka)uıl c im o ,

So7. sııasıtKİa kastlc Jilc ıı hir ş ry i m ana lı o larak  söyle

m e; aı;ık söy lem em e, im â li kom i'jina .

Kaliyeicri başka başka  o lan , biı kaç kı.çınKİan m eydana 

g\.'lcn vc  her p<\vt,vmın sonm^cla tek ra tlanan  k a fiy d i bir> 

bevii bu lunan  n az ım  şekli.

Vavı^ş vc  g ıt z d  İmi $v»rk) söylem e, şak ım a, 

nirkaı, şeyi bitleştiri|) karışık iıir şey m ej'dana getirme, 

liiıka^,' şeyde» m eydana  g c liıilu ıiş  şey.

R e n z e lm c .  b e i i z e l i l n ıe .

Bil kiu; şeyi bU (cştiı ij.) kai ışık h ir  şey m cyda«a  g e lin c e . 

I 'irk a ç  şeyden m eydana  ge tin lm iş  şey.

Benzedne . benze lilm e .

H7,.,M ııiıam ınccrii) şeriata dair o lan  em irleri. K am ın  

yaımıa.
Kasım  ayı.

U ym a , uygun  gelme, uygun  dıışm e 

ük .

Ok.
Orta  A sya 'dak i Tanrı (laö la ıım ıı Ç im e  adı.

X\ m. as ııda  \a^;amış olan  M üslak im -?âdc Süleym an 

S aden in  L le m li'n in  h ad a llık  vo lıa lıa lla r la  ilgili escti, 

liski İtan lıla ı la la r ın dan  T ıiık  d iy an n a  veıilen  ad. 

r.lem an, m adde, esas, kök. 

l la h e i iy y e  la ıik a iın m  şubelerinden biri.

Ana'^ındaıı na«;ıl do ğm uş  ise öyle ka lıp okum a  y a /m a  

ö ğ ıe nm e m iş .

A lıba[iiık . a lışkan lık . aıkada'^Iık. 

la ı/ ,. vol. b ig i ı i .  usu l, il.ule \oIn 

O lla ,  iki şe3iii a ıas ı,

A(,ık, m eydanda , belli (kapalı o lm .ıva iıl

Velilik, erm işlik

Na/.ıırıda öK tı, m iM .i ^'^'n.sn

I im  1 iye t b e '.a n n .ııi ıc s ir ii y a v t ıı ia y a n  .Am erikan 

C'umlını başkam .

Bir kim.'^.'yi ve\,i lu sne v ı ba iır i.U iuak  sey,

C'apııl, 7:oıla mal kapm a,
H iık im u la r bı.t\tnldus!i.

ZaCer üzerine ya/.ılan kaside, bu /.aleri an la tan  yazj. 

Zercli.işt dinincİe o lan  k im se. A ıeşe  la p an , mecCw. 

S iis , bezek.

K anun i S u ltan  S iıle y m an 'ın  sen sel'cıindc ele geçild iğ i 

kale.
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