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KISALTMALAR 

ADS  : Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I 

AÜDTCF : Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi   

b.   : Bin, oğlu, oğul 

bk.   : Bakınız 

C.   : Cilt numarası 

c.d.u.   : Cümle dışı unsur-lar 

çev.   : Çeviren-ler 

Doç.   : Doçent 

Dr.   : Doktor 

GE  : Gagavuz Edebiyatı 

GF  : Gagavuz Folkloru 

GHK  : Gagavuz Halk Kültürü 

GHT  : Gagavuzlar (Hıristiyan Türkler) 

GT  : Gagavuz Türkçesi 

Hz.  : Hazret-i 

nşr.  : Neşreden, nâşir 

ö.  : Ölüm tarihi 

Öğr. Üy. : Öğretim Üyesi 

p.    : Page number (sayfa numarası)  

Prof.   : Profesör 

s.   : Sayfa numarası 

S.   : Sayı numarası 

TDK   : Türk Dil Kurumu 

TDK ADS : Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 

TDOAS : Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü 

TDVİA  : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi   

TKAE  : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 

TT  : Türkiye Türkçesi 

vb.   : Ve benzer-leri 

vd.  : Ve diğer-leri 

 

 

 

 

  



3 | Z A M A N A  Y A Z I L A R  

 

EDİTÖRDEN 

Kitaplar zamana şahitlik ederler. Biz, kitaplar sayesinde çağın 

muhtevasına vakıf oluruz. Zaman, akıp gider. Kitaplar bu akıntı içerisindeki 

adacıklardır. Bu adacıklara sığınanlar nefes alır, soluklanır, dinlenir, hazırlık 

yapar ve tekrar kendini akıntıya bırakır. Artık yeni bir adacığa varıncaya kadar 

bu serüven devam eder. Gelinen yeni adacık şüphesiz bir öncekinden daha 

mükemmeldir. İşte tam da bu kapağın arkasında duran yeni bir adacıkla sizi 

başbaşa bırakmanın heyecanı içindeyiz.  

Eser ve metin inceleme serimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu 

kitapta beş yeni yazıya yer verilmiştir. Bu yazılar, geniş bir coğrafyada kalem 

mücadelesi vermiş şair ve muharrirlerin çalışmalarını merkeze almıştır. 

Eserimizde klasik edebiyattan Çin edebiyatına; Gagavuz Türkçesinden eski 

Türk edebiyatı şairlerine kadar geniş bir yelpazede ve birbirinden uzak 

coğrafyalardaki fiololojik etkileşim ve çabalara yer verilmiştir.  

Kitabımızda ilk olarak Hasan Ekici “Hasan Hilmî’nin Necâtü’l-

Ebeveyn Adlı Risâlesi” adlı çalışmaya imza atmış, Hasan Hilmî’nin ilgili 

risalesinin incelemesini yapmış, transkripsiyonlu metnini hazırlamış ve 

çalışmanın sonunda risalenin orijinal fotoğraflarına yer vermiştir. Yine aynı 

sahada olmak üzere Nilay Kınay Civelek, “16. Yüzyıl Şairlerinden Binâyî ve 

Şiirleri” adlı bölümde şair Binâyî’ye ait şiirleri tespit etmiş ve bu şiirlerin 

edebi incelemesini yapmış, ekler kısmında şairin şiirlerine yer vermiştir.    

Melike Somuncu, “Yahya Kemâl Beyatlı’nın “Kaybolan Şehir” Adlı 

Şiirinin Göstergebilimsel Analizi” adlı çalışmasında Yahya Kemâl’in ilgili 

şiirini göstergebilimsel açıdan incelemiştir. Yazar çalışmasını “Anlatı 

izlencesinde yedi ayrı kesit bulunmaktadır. Kesitlerin tespiti ve yorumu 

sonrasında kişi, uzam ve zaman unsurlarının anlatının akışındaki rolleri 

betisel, anlatısal düzeyde ortaya konmuştur. Temel anlatı izlencesinde kipsel 

durum değerlendirilmiş Greimas’ın dörtgeninde yer alan zıtlık yapılar metne 

uygulanarak fetih-işgal-manevi bağlılık üçlemi tespit edilmiştir. Metinde 

temel özne rolünde Üsküp yer almaktadır. Uzam unsuru olarak da yer alan 

Üsküp her kesitte rol değiştirip ana tema olarak varlığını sürdürmektedir.” 

ifadeleriyle sonlandırmıştır.  

İsmail Güneş, “Gagavuz ve Türkiye Türkçesinde Ortak Atasözleri” adlı 

eserinde Türk milletinin yaşadığı iki ayrı ve uzak coğrafyadaki ortak atasözleri 

merkeze alıp işlemiştir. Yazarın “Gagavuz ve Türkiye Türkçesinde geçen 208 

tane ortak atasözü tespit edilmiştir. Farklı kaynaklar, yazıya geçirilmemiş 

atasözleri ve bölge ağızlarında kullanılan atasözleri dikkate alındığında her iki 

lehçede kullanılan ortak atasözü sayısının artacağı muhakkaktır.” ifadeleri, 

çalışmanın künhünü ortaya koyar niteliktedir.  
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Kitabımızın son yazısı ise Nurcan Kalkır imzasıyla “Yakın Dönem Çin 

Tarihi ve Edebiyatına Genel Bakış (1840-1919)” başlığını taşımaktadır. Yazı 

okuyucuyu uzak bir coğrafyaya ve o coğrafyanın yakın dönem siyasi tarih ve 

edebiyatına götürmektedir. Edebiyatın bütün politik ve ideolojik devrim ve 

çıkmazların arasından ortaya çıkma becerisi gösterebildiği yegâne ülkelerden 

biri olduğu Çin’de modern dünyaya adım atma süreçleri yanında devrimler, 

isyanlar ve edebiyat ilişkisi işlenmiştir. Böylece bu dev ülkenin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sunulmuştur. 

Bu güzel eseri siz değerli okuyucularımızın yakın ilgisi ve istifadesine 

sunarken kitabın ortaya çıkmasında katkı sunan ve yakın ilgi ve desteğini 

esirgemeyen İksad Yayınlarına teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Adnan OKTAY 

Yayın Editörü 

Dara-2022 
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BÖLÜM 1 

 

HASAN HİLMÎ’NİN NECÂTÜ’L-EBEVEYN ADLI RİSÂLESİ 

 

HASAN HILMI'S BOOKLET TITLED NECÂTÜ'L-EBEVEYN 

 

Doç. Dr. Hasan EKİCİ 
 

  

 
 Öğretim Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Aksaray, Türkiye, hasanekici@aksaray.edu.tr ; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2004-

1371. 
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Hz. Peygamber’in annesi Âmine ve babası Abdullah’ın dinî konumu 

hakkındaki tartışmalar ilk zamanlardan günümüze kadar süregelmiştir. 1 Bu 

konuda lehte ve aleyhte ileri sürülen görüşlerin/tezlerin temel dayanağı 

genelde Kur’ân âyetleri, Hz. Peygamber’in sözleri ve konuyla ilgili rivayetler 

olmuştur. Farklı görüşlerin ortaya çıkmasında kimi zaman birbiriyle çelişen 

rivayetlerin etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda konu üç ana başlık 

çerçevesinde değerlendirilmiştir: Bunlardan ilki, Hz. Peygamberin anne ve 

babasının iman üzere vefat ettiği ve cennetlik olduğudur. Bir diğeri, onların 

Câhiliye dönemindeki şirk anlayışına göre yaşadığı ve bu sebeple 

cehennemlik olduğudur. Üçüncü görüş ise Hz. Peygamber’in ebeveyninin 

İslâm dairesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda çekimser 

kalmak ve bu konuda yorum yapmamak gerektiğidir.  

Hz. Peygamber’in ebeveyninin ehl-i necât olduğu kanaatinde olan 

İslâm âlimlerinin çoğu konuya çeşitli açılardan yaklaşmışlardır. Bu 

yaklaşımlardan ilki ebeveynin fetret döneminde yaşadıkları görüşüdür. Fetret, 

fütûr masdarından isim olup zaaf, gevşeme, gücünü ve tesirini kaybetme 

anlamlarına gelmektedir. Fetret, akâid ve kelâm literatüründe daha ziyade bir 

peygamberin ortaya koyduğu bir davetle karşılaşma imkânından mahrum 

kalmış insanların dinî konumları üzerinde duran bir kavramdır (Yurdagür, 

1995: 475). Hz. Peygamber’in ebeveyninin fetret ehli olduğu görüşünü 

savunanlar “Biz resûl göndermedikçe azap da etmeyiz.2” âyetinden hareketle 

onların cennet ehli olduğunu savunmuşlardır. 

Ebeveynin ehl-i necât olduğunu kabul eden İslâm âlimleri onların 

Haniflerden olduğu ve müşriklerden olmadığı tezini savunmuşlardır. Ayrıca 

ebeveynin mü’min olmaları tezini Hz. Peygamber’in bütün atalarının küfür ve 

şirkten korunmuş olması, atalarının daima nikâhlı evlilikten gelmesi ve Hz. 

Peygamber’in nuru ve zerrelerinin intikali gibi hususlara da 

dayandırmışlardır. 

Hz. Peygamber’in anne ve babasının diriltilip iman ettiği görüşü de 

onların ehl-i necât olduğunu savunanların bir diğer argümanıdır. Bu görüşü 

benimseyenler, konuya ilişkin bazı rivayetleri delil olarak sunmuşlardır. İslâm 

tarihinde bu görüşü daha çok hadîsçilerin savunduğu görülmektedir. 

Ebeveynin ehl-i necât olmadığını iddia eden bazı İslâm âlimlerinin 

temel dayanağı onların Câhiliye döneminde yaşayan müşriklerden olması, 

 
1 Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî konumları hakkındaki bilgiler şu çalışmalardan 

özetlenerek oluşturulmuştur: Akçay, Mustafa (2012). Hz. Peygamber’in Anne ve Babasının 
Dinî Konumu. Ankara: Araştırma Yayınları; Gömbeyaz, Kadir (2019). Ebeveyn-i Resûl 

Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir 

Risalenin Neşri ve Analizi. Bilimname, XXXVIII, s. 57-81. 

2 İsrâ, 17/15. 
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kâfir olarak ölenler hakkında istiğfarda bulunmanın yasaklanması hakkındaki 

âyetler, Hz. Peygamber’in cehennemliklerden sorumlu olmaması, Ebû 

Hanîfe’nin el-Fıkhu’l-Ekber adlı eserinde yer alan ebeveyn aleyhindeki 

görüşü ve Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadîsleri gibi hususlar olmuştur. 

Örneğin Enes b. Malik’in rivayetine göre bir adam Hz. Peygamber’e gelerek 

“Yâ resûlallah babam nerededir?” diye sormuş. Resûlullah da 

cehennemdedir.” diye cevap vermiştir. Adam üzgün bir vaziyette dönüp 

gideceği sırada onu yanına çağırarak şöyle buyurmuştur: Benim babam da 

senin baban da cehennemdedir.” Bu rivayet Müslim, Ebû Dâvûd ve Ahmed 

b. Hanbel’in hadîs kitaplarında yer almaktadır (Akçay, 2012: 102). 

Hz. Peygamber’in anne ve babasının iman bakımından dünyadaki 

durumları ile ahirette cennete gidip gitmeyecekleri hususunda müspet ya da 

menfî bir görüş ifade etmeyip çekimser kalanlar, meseleyi Allah’a havale 

etmişlerdir. Bununla birlikte ebeveyn hakkında olumsuz bir fikir söylemenin 

Hz. Muhammed’i incitme ihtimalini beraberinde getireceğini iddia 

etmişlerdir. Bu iddialarını “Allah’ı ve resûlünü incitenleri Allah, dünyada ve 

âhirette lânetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır.3” anlamındaki 

âyetle desteklemişlerdir. 

İslâm düşünce tarihinde Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî 

konumu hakkında yapılan çalışmaların bir ikisi hariç genellikle risâle çapında 

Arapça ve Osmanlı Türkçesiyle pek çok eser4 kaleme alındığı görülmektedir. 

Bunlardan biri de Osmanlı’nın son asır şair ve nâsirlerinden olan Hasan 

Hilmî’dir. Onun kaleme aldığı Necâtü’l-Ebeveyn, Hz. Peygamber’in anne ve 

babasının İslâm dairesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda 

yazılan risâleler silsilesinin devamı niteliğinde bir eserdir.  

Bu çalışmada XIX. yüzyıl Osmanlı toplumunda ilim ve tasavvuf 

çevrelerinde tartışılan konulardan biri olan Hz. Peygamber’in ebeveyninin 

konumu hakkında yazılan bir risâlenin analizi ve neşri amaçlanmıştır. Ayrıca 

bu vesileyle Ebeveyn-i Resûl literatürüne yeni bir eser kazandırmak 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda öncelikle Hasan Hilmî hakkında bilgi verilmiş 

olup ardından şairin/nâsirin Necâtü’l-Ebeveyn adlı risâlesi incelenmiştir. 

Çalışmanın sonunda da eserin çeviriyazılı metni ile tıpkıbasımına yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 
3 Ahzâb, 33/57. 

4 Akçay, a.g.e., s. 175-243. 
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Hasan Hilm’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri 

XIX. yüzyıl şair ve nâsirlerinden olan Hasan Hilmî’nin hayatı 5 

hakkında tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgiye 

rastlanılmamış olup şair hakkındaki bilgilere, onun eserlerinden 

ulaşılabilmektedir. Şairin Miftâhu’l-Ârifîn ve Dîvân-ı Sânî adlı eserlerinde yer 

alan otobiyografik manzumelerde yeterince bilgi sunulmuştur. Bu bilgilerden 

hareketle Hasan Hilmî, 1854 yılında, günümüzde Bulgaristan’ın Kırcaali 

şehrine bağlı Ençets (Енчец) köyünde doğmuştur. Ençest muhtemelen Hasan 

Hilmî’nin eserlerinde ismini andığı Güllü adındaki köydür. 

Mekānım ḳarye-i Gülli tevellüd eyledim anda 

Be-nām-ı Rūm-ı Ḫasköy’dür vaṭanım yā resūla’llāh  

   (Ekici, 2010: 280; Sazlık, 2010:139). 

Beyitte geçen Hasköy o dönemde Edirne iline bağlı bir kazadır. Bu 

kazaya bağlı Güllü köyü şairin bazı manzumelerinde Selman Cemaati olarak 

da geçmektedir. Manzum otobiyografisindeki bilgilere göre anne ve babası 

Selman Cemaati/Güllü köyünde ikamet eden Hazal ve Ferhat adlı kişilerdir. 

Ömrünün on beş yılını köyünde geçiren Hasan Hilmî, H. 1286/M. 1869-70 

yılında ilim tahsili amacıyla İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da 18 yıl boyunca 

münzevî bir hayat yaşadığını belirten Hasan Hilmî, Eyüp’teki İbrahim 

Hanoğlu Medresesinde kalmış ve eğitimine Fatih’teki medreselerde devam 

etmiştir. Uzun yıllar Hz. Câbir olarak da bilinen Atik Mustafa Paşa Camii’nde 

fahrî kürsü şeyhliği yapan Hasan Hilmî, rızkını temin edebilmek için 

Alemdağ, Hüseyinli, Suyolu, Çiftealan ve Kilyos gibi yerlerde ilim neşrinin 

yanında vaaz ve irşat faaliyetlerinde de bulunmuştur. Levha-i Mühr-i Şerîf adlı 

eserinden hareketle 1911’de hayatta olduğu tespit edilebilen müellifin ne 

zaman ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir. Münzevî Hilmî diye tanınan 

müellif, eserlerinde amelen Hanefî, itikaden Mâtürîdî mezheplerine mensup 

olduğunu ifade etmiştir. Tarikat olarak da Nakşibendî tarikatının Hâlidî 

koluna bağlı olan Hasan Hilmî, şiirlerinde fıkhî, amelî ve ahlakî konuların 

yanında tasavvufî kavram ve remizlere de sıkça yer vermiştir (Ekici; Taş, 

2022: 7-13). 

Hasan Hilmî’nin eserlerinde şiir ve edebiyatın, düşüncelerin 

aktarılmasında bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Dinî ve tasavvufî 

 
5 Hasan Hilmî hakkındaki bilgiler şu eserlerden istifade edilerek oluşturulmuştur: 

Ekici, Hasan; Gümüş, Kudret Safa (2020). Hasan Hilmî Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-

Tıpkıbasım). Ankara: Sonçağ Akademi Yayıncılık; Ekici, Hasan; Taş, Bünyamin (2022). Hasan 

Hilmî ve Münzevî Risâlesi. Ankara: Sonçağ Akademi Yayıncılık. 
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nitelikteki mensur eserlerde konuyla uyumlu yazılan manzumelerde öğretici 

bir üslup kullanılmıştır. Bu bağlamda müellifin eserlerinde sık sık âyet, hadîs, 

kelâm-ı kibâr, atasözü ve menkıbelere yer vermesi onun sanatı ikinci planda 

tuttuğunun bir göstergesidir. Hasan Hilmî hem divanlarında hem de diğer 

eserlerinde yer alan manzumelerinde çoğunlukla hezec bahrinin mefâʽîlün, 

mefâʽîlün, mefâʽîlün, mefâʽîlün kalıbı ile remel bahrinin fâʽilâtün, fâʽilâtün, 

fâʽilâtün, fâʽilün kalıbını kullanmıştır. Vezin tercihi ile ilgili kullanımlara 

bakıldığında Hasan Hilmî’nin şiirin dış yapısına ve ahengine dair pek kaygı 

taşımadığı görülmektedir. Manzumelerinin çoğunda kafiye bulunmayan 

Hasan Hilmî, şiirlerinde çoğunlukla “yâ resûla’llâh” redifini kullanmıştır. 

Mensur eserlerinde ise daha çok ibadet, itikat ve tarikat ile ilgili meseleleri ele 

almış, İslâmî unsurları bilinçli olarak ön planda tutmuştur. Müellif aynı 

zamanda yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları eserlerine taşımıştır. Hasan  

Hilmî, eserlerinde genellikle mensur olarak ele aldığı konuyla ilgili hususları 

şiir formunda da inşat etmiştir. Tahsili gereği Arapça ve Farsçayı öğrenen 

Hasan Hilmî, eserlerinde bu iki dile ait kavramlardan sıklıkla istifade etmiştir. 

Müellifin şu ana kadar tespit edilen edebî ve dinî muhtevalı eserleri şunlardır: 

Dîvân (Dîvân-ı Evvel)6, Aşk-nâme, Dîvân-ı Sânî7, Hazînetü’l-Maʽrifet, 

Necâtü’l-Ebeveyn, Münzevî Risâlesi 8 , Miftâhu’l-Ârifîn 9 , Evsâf-ı Kırca-ali 

Baba10, Levha-i Mühr-i Şerîf. 

Söz konusu eserler dışında Hasan Hilmî’ye ait H. 1309 tarihli müellif 

hatlı Aşk-nâme nüshasının 1b-39b sayfalarına derkenar olarak yazılan vaaz ve 

derslerden oluşan mevʽiza niteliğinde bir eser mevcuttur (Ekici; Taş, 2022: 

14-18). 

 

 

 
6  Ayrıntılı bilgi için bk. Ekici, Hasan; Gümüş, Kudret Safa (2020). Hasan Hilmî Dîvânı 

(İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım). Ankara: Sonçağ Akademi Yayıncılık. 
7 Eser üzerine 2010 yılında iki yüksek lisans çalışması yapılmıştır: 

Ekici, Hasan (2010). Hasan Hilmî Edirnevî Dîvânı (İnceleme-Metin). Malatya: İnönü 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi); Sazlık, Fatma (2010). Hasan 
Hilmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânı ve Dîvânının İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). 

8 Ayrıntılı bilgi için bk. Ekici, Hasan; Taş, Bünyamin (2022). Hasan Hilmi ve Münzevî Risâlesi. 

Ankara: Sonçağ Akademi Yayıncılık. 
9 Ayrıntılı bilgi için bk. Hasan Hilmi. (1981). Miftâhu'l-Ârifîn. (nşr. Hasan Ege, Osman Salih 

Dalcı; İrfan Gündüz) İstanbul: Şelâle Yayınevi. 

10 Ayrıntılı bilgi için bk. Yiğit, Bilge Kaya; Kayapınar, Ayşe (2018). Gazi Kırcaali Baba. 

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 138-183. 
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Necâtü’l-Ebeveyn Risâlesi’nin İncelenmesi 

Fiziksel Özellikleri 

Geç dönem Osmanlı metinlerinden biri olan Necâtü’l-Ebeveyn11 adlı 

eser, küçük bir risâle şeklinde kaleme alınmıştır. Kitabın müellif hatlı el 

yazma nüshası Münzevî Risâlesi ile aynı cilt içinde bulunmaktadır. Necâtü’l-

Ebeveyn talik hatla harekeli olarak yazılmıştır. Eserin derkenarındaki kısımlar 

ise harekesiz olarak kaleme alınmıştır.  

Yazma eserin her sayfasında 11 satır bulunmaktadır. Arapça âyet, hadîs 

ve söz başları ile söz alıntılarının üst kısmına kırmızı çizgi çekilmiştir. Sarı 

samanlı kâğıda yazılan beş varaklık bu eser, 210x140 mm-140x85 mm 

ölçülerindedir. Eserin cildi mukavvadan yapılmış olup sırtı ve sertabı 

kahverengi meşindir. Ayrıca eser cilt özelliği olarak miklebli, kapakları kâğıt 

kaplıdır. Necâtü’l-Ebeveyn Ankara Millî Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz. A 1942 arşiv numarası ile kayıtlı müellif hatlı 

bir eserdir. 

 

Adı ve Yazılış Tarihi  

Hasan Hilmî’nin beş varak hacmindeki eserinin başlığında kırmızı 

mürekkeple  Necâtü’l-Ebeveyn ibaresi bulunmaktadır. Bu eser, 

Hasan Hilmî’nin Münzevî Risâlesi adlı eserinin sonunda 67b-72a sayfaları 

arasında yer almaktadır. Necâtü’l-Ebeveyn adlı bu risâle, yazma nüshadaki 

ketebe kaydına göre 17 Cemâziyelâhir 1312 (16 Aralık 1894) tarihinde kaleme 

alınmıştır: 

“Ve ḫitām-peẕīrü’l-ʽaşḳ bi-temhīri’l-muḥabbet ʽalā şemsi’n-

nübüvvet ṣallā’llāhu ʽaleyhi ve sellem. Sene 1312 17 Cemāẕiye’l-

āḫir 3 sāʽat Penç-şenbe güni. Tekmīl 17 Cemāẕiyel-āḫir [72a].”  

Bu tarih kaydının altında Hasan Hilmî’nin şahsî mührü yer almaktadır: 

 [72/a] 

Hasan Hilmî’nin bir çeşit imza görevi gören bu şahsî mührü Necâtü’l-

Ebeveyn risâlesinin müellif hatlı bir eser olduğunun göstergesidir. 

 

 
11 Bu risâleye dikkatimi çeken kıymetli meslektaşım Bünyamin Taş’a müteşekkirim. 
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Muhtevası 

Necâtü’l-Ebeveyn adlı risâle, Hasan Hilmî’nin Hz. Peygamber’in 

ebeveyninin ahiretteki durumunu ele almak için kaleme aldığı bir eserdir. 

Müellif, içerik ve yaklaşım olarak Hz. Peygamber’in anne ve babasının 

ahirette ehl-i necât olacağı görüşünü benimsemiştir. Bu görüşlerden hareketle 

Hasan Hilmî’nin yaşadığı dönemde veya önceki dönemlerde bu doğrultuda 

yazılmış risâlelerden istifade ettiği söylenebilir. Konunun tarihsel sürecinin 

yanı sıra Hasan Hilmî’nin tasavvufî konumu eserinde rivayet metodunu 

kullanmasında etkili olmuştur. Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in anne ve 

babasının ehl-i necât oluşlarının keyfiyetini şu şekilde açıklamıştır: 

• Ebeveyn Allah’a inanan Haniflerdendir. 

• Hz. Peygamberin anne babası fetret döneminde yaşamıştır. 

• Hz. Peygamber’in ataları şirk pisliğinden korunmuş olup ataları 

şerefli ve muteber topluluklar içinde bulunmuştur. 

• Ebeveyni Hz. Peygamber’in duasına binaen diriltilip iman etmiştir. 

• Peygamberden peygambere intikal eden nurun ve zerrelerin son sahibi 

olan Hz. Muhammed’in bütün ataları nikâhlı evlilikten gelmişlerdir. 

Necâtü’l-Ebeveyn’in giriş kısmında İmâm-ı A’zam’ın el-Fıkhu’l-Ekber 

adlı eserinde Hz. Peygamberin anne ve babası hakkında küfür üzere 

ölmüşlerdir “vālidā resūlu’llāhi mātā ʽale’l-küfri [67b]” ifadesi yer 

almaktadır. Hasan Hilmî, Ebû Hanîfe’nin bu sözünü puta tapmanın hâkim 

olduğu Câhiliye döneminde ölmüşlerdir şeklinde yorumlamıştır. Bu bağlamda 

müellif, ebeveynin hakîkî küfür üzere değil, mecâzî küfür üzere vefat 

ettiklerini belirtmiştir. Eserin derkenarında sorular ve cevaplardan oluşan 

kısımda bu husus şu şekilde ele alınmıştır:  

“Suʼāl olunursa ki İmām-ı Aʽẓam Fıḳh-ı Ekber’inde vālidā 

resūlu’llāhi mātā ʽale’l-küfri buyurmuşdur. Seniŋ mātā 

müʼminen fi fitreti zamāni’l-Cāhiliyyeti didigin söz İmām-ı 

Aʽẓam’a muʽārıż degil midir? Dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki sirāc-ı dīniŋ nūr-ı vehhāc olan İmām-ı Aʽẓam 

ḥażretleriniŋ mātā ʽale’l-küfr itdigi taʽbīrinden murād küfr-i 

ṭāġūtdur ki mā-sivā ile muḳayyeddir. Küfr-i ḥaḳīḳatden ictināb 

idüp muṭlaḳ söyledi. Mümeyyiz-i şerīʽat fi’ẓ-ẓāhir İmām-ı 

Aʽẓam’dır. Fi’l-bāṭıni Allāhu aʽlem bi-ḥaḳīḳati’l-muḥaḳḳiḳīn12 ol 

 
12 Batında bu böyledir/batınî anlamı bu şekildedir. Tahkik ehlinin ortaya koyduğu hakikati en 

iyi bilen Allah’tır. 
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sebebden İmām-ı Aʽẓam’a muʽārız olmaz. Ve’l-ʽilmü ʽinde’llāh13 

diriz [67b].” 

Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in ebeveyninin fetret döneminde yaşayan 

mü’minlerden olduğunu ve bu sebeple cennete gidecekleri hususunda Şâfiî ve 

Eşʽârî âlimlerin görüşünden istifade etmiştir: 

“Maḥbūb-u mübārek14 nūr yüzli pederi ̔ Abdullāh’dır ve bizim de 

pederimizdir ve nūr-u İslām’ıŋ āyīne-i muṣaffāsıdır. On sekiz 

yaşında vefāt itmişdir. Zamān-ı fitretde māderi ismi Āmīne’dir. 

Münevverü’l-muvaḥḥidīndir, bizim de vālidemizdir. Yigirmi 

yaşında vefāt itmişdir. Fuḳahā-i Şāfiʽiyye ve Eşāʽire ʽindinde 

anlar ehl-i fitretdendir ve ehl-i necātdır. İʽtiḳād-ı pāk-i 

İslāmiyyede ve aḥsen-i ḥüsnāda iẓhāru’l-ḥaḳ da budur. Āmentü 

bi’llāhi15 [68b].” 

Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in nurunun intikaline değinerek bütün 

atalarının nikâhlı evlilikten geldiğini ve şirk pisliğinden uzak olduğunu 

belirtmiştir: 

“Ey benī ādem-zādeler āgāh olun ki ol Muḥammed şol şān-ı şerīf 

peyġamberdir ki ḳadri ʽazīzdir ve cism-i mübārekeleri ḳudret 

nūrıdır. Anıŋçün sāyesi olmaz. Aŋa nāzil olan Ḳur’ān da nūrdur. 

Evveli nūr, evsaṭı nūr, āhiri nūr, ẓāhiri nūr, bāṭını nūr ve nūrun 

ʽalā nūrdur16  ve sülāle-i pāk-i ʽıṭırnāk-ı muṭahharası ḳudret 

nūrıla münevver ervāḥ-ı ʽālemden ecsām-ı ʽāleme nikāḥ-ı 

ḥikmetle müteselsil zencīr-bend-i pesendīde olmuşdur [68a-b]. 

Ey müʼmin-i muttaḳī taḥḳīḳ bil ki anlar cedd-i ʽālīleri olan 

İbrāhīm peyġamber ʽaleyhi’s-selāmıŋ dīni ve milleti üzerine sābit 

olup rabbü’l-kibriyāʼı tevḥīd iderek ʽibādet iderler idi. Ol raḥmet 

peyġamberi raḥmeten li’l-ʽālemīniŋ17 ḥasebi ve nesebi ṭāhir ve 

muṭahhar olup sülāle-i nesl-i pākine aṣlā ve ḳaṭʽā şirk dāḫil 

olmamışdır. Ḳudretu’llāh ḳabża-i ḥikmetinde müneccis-i 

müşrikīnden ṣūrī ve maʽnevī ezelen ve ebeden fi’d-dünyā ve’l-

āḫireti ḥıfẓ eylemişdir [69a].” 

 
13 Gerçek bilgi Allah katındadır. 

14 Metnin harekeli kısımlarında Farsça tamlamalar, çeviri yazıya aktarılırken el yazmasının 

imlasına bağlı kalınmıştır: maḥbūb-u mübārek (maḥbūb-ı mübārek), nūr-u İslām (nūr-ı İslām) 
15 Allah’a iman ettim. 

16 Nur üstüne nur. 

17 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed). 
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Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in nebî ve resûllerin sonuncusu olduğu 

gibi ebeveynin de velîlerin sonuncusu olduğunu ifade etmiştir: 

“Ol ḥabīb-i Ḫudā ve resūlü Muḥammed Muṣṭafā ḫātemü’l-

enbiyā ve resūl-u kibriyā18 oldıġı gibi pederi māderi de ḫātemü’l-

evliyā olup geçmiş ve gelecek velīleri sebḳat eylemişlerdir. Bizim 

üzerimize farż olan eblaġ-ı feṣāḥatda aḥsen-i taʽbīrāt işde budur 

ve iki cihān güneşi server-i enbiyā ḥīn-i tevellüdinde māderi 

Āmīne ḥażretlerinden ṣādır olan kerāmāt-ı ʽālīyelere naẓar 

ḳılsan ekmel-i evliyādan oldıġı eẓheru mine’ş-şemsi fī vaḳti’ḍ-

ḍuḥā19 ẓāhir olur. Berāhīn-i ḳāṭıʽa ile sābitdir [69a].” 

Eserin son kısmında Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in Vedâ Haccından 

sonra Hacûne denilen mekâna gelip annesinin mezarını ziyaret ettiğini ve 

sessizce ağladığını belirtmektedir. Hz. Peygamber burada iki rekât hâcet 

namazı kılıp dua etmiştir. Müellif, Hz. Peygamber’in bu duasına binaen 

ebeveynin diriltilip iman ettiklerini belirtmiştir: 

 “On sekiz biŋ ʽālemīne raḥmet olan sulṭān-ı nübüvvet ve 

peyġamber-i ʽālī-himmet ḥażretleri Medīne-i Münevvere’ye 

geldikde onuncı senesinde ḥaccetü’l-vedāʽ eyledi. Tekmīl-i 

ḥacdan ṣoŋra Ḥacūne dinilen maḥall-i mübārekeye geldi. Bindigi 

deveden indi. Ḫafīf āheste bükā ile aġladı. Vālide-i mübārekesi 

ḳabr-i şerīfini ziyārete ṭurdı, ḥācāt namāzı ḳıldı, el ḳaldırup duʽā 

itdi. Duʽāsı müstecāb oldı. Bi-iẕni’llāh vālidesi ḳabr-i şerīfi iki 

parça yarıldı. İki nūrānī ẕātlar çıḳdılar. Allāh’a şükürler olsun. 

Ey bizim güneş yüzli ve şeker sözli oġlumuz Allāh seni iki cihāna 

raḥmet gönderdi. Sen raḥmet peyġamberi raḥmeten li’l-

ʽālemīnsin. Lā ilāhe illa’llāh Muḥammedün resūlu’llāh deyüp 

biʽset-i peyġamberīye bi’l-iḳrār maʽa’t-taṣdīḳ īmān getürdiler 

[69a-b].” 

Hasan Hilmî, ebeveynin diriltilip iman etme hususunu inkâr etmenin 

sakıncalı ve kaçınılması gereken bir düşünce olarak telakki etmiştir: 

“İḥyā-ı ebeveyn idüp daʽvet-i nübüvvet itdigini baʽīd gören ḳadr-

i peyġamberi bilmedi, küfr ü ḍalāletde ḳaldı. Ḳum bi-iẕni’llāh20 

dise kāffe-i mevtā dirilür. ̔ Abes midir Muḥammed kim ölüleri diri 

ḳılsa. Ey ʽāḳıl tefekkür ḳıl ve ḥaḳīḳat-bīn ol. Gör, kümmelīn-i 

 
18 resūl-u kibriyā (resūl-ı kibriyā) 

19 Sabah güneşinden daha açık. 

20 Allah’ın izniyle kalk. 
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kāmilīn anlarıŋ ʽinde’llāh ne derece ḳadri ʽaẓīm ve şerefi 

ʽaliyyü’l-aʽlādır [70a].” 

Hasan Hilmî, eserinde Hz. Peygamber’in ebeveynin kurtuluşa 

erenlerden olduklarının delillerini sunduktan sonra bu konuda aleyhte görüş 

ileri sürmenin sakıncalarından bahsetmiştir. Zira onların küfür üzere 

öldüklerini iddia etmede Hz. Peygamber’e eziyet etmenin söz konusu 

olabileceğini vurgulamıştır: 

“Bizim vaẓīfemiz daʽvet-i peyġamberi lisānımız ile iḳrār ve 

ḳalbimiz ile taṣdīḳdir. Cānib-i Ḥaḳ’dan her ne getürüp ḫaber 

virdiyse cümlesi ḥaḳdır ve gerçekdir, ḳaṭʽā şübhemiz yoḳdur. 

İḳrār-ı tevḥīdde vaẓīfe-i dīn-i İslām’da işde budur. Semiʽnā ve 

eṭaʽnā āmennā ve ṣaddeḳnā.21 Yoḫsa peyġamberimiziŋ vālideyni 

ne ḥāl ile gitdi deyü (6) teftīş itmege meʼmūr degiliz. Zīrā şerīʽata 

muḫālif ve muḥabbetu’llāha muġāyir olan müfettişlikde eẕā-ı 

peyġamberi vardır. Peyġambere eẕā iden Allāh’a eẕā itmiş olur. 

Bu ise ḥarāmdır, iʽtiḳādı ḫastalandırır. Nihāyetinde küfür ḳorḳusı 

vardır [70b].” 

Hasan Hilmî, diğer eserlerinde olduğu gibi bu risâlesinde de 

düşüncelerini marifet ve muhabbet zâviyesinden tasavvufî boyutta ele aldığını 

ifade etmiştir: 

“Adın deryāsından çıḳan ṣadefiŋ içinden incüleri alup da 

ḳabuğını yabāna atmazlar. Belki ziyāde maḳbūl ṭutup anıŋla 

müzeyyen ve muṣannaʽ tāclar tertīb idüp başdan başa elden ele 

gezüp dillerde dāstān olup söylenür. Bu söz aʽlā ve ednānıŋ 

müsellemidir. Ebeveyn-i peyġamberi ise ḳudret-i ʽAdın 

deryāsından iẓhār-ı nūru’llāh ve iʽlān-ı kelimetü’llāh içün bu 

ʽālem-i fānīye gönderilmişdir. Ey müslimānlar bilmiş oluŋ ki bu 

söylenen ḥikmet sözleri ṭarīḳ-i maʽrifetde muḥabbet bābındandır. 

İʽtiḳād bābından degildir. Bizim vaẓīfemiz daʽvet-i peyġamberi 

lisānımız ile iḳrār ve ḳalbimiz ile taṣdīḳdir [70a-b].” 

Eserde nüsha kenarlarında ele alınan konuyla ilgili soru ve cevap 

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Eserde altı soruya verilen cevaplar 

hakkında fikir vermesi bakımından söz konusu soru ve cevaplardan birine 

burada yer vermek faydalı olacaktır: 

“Suʼāl olunursa ki peyġamber-i āḫiru’z-zamānıŋ vālide-i 

ṭayyibesi Mekke-i Mükerreme’de Ḥacūne dinilen bir maḥal-i 

mübārek olan ṭaġ üstünde medfūndur. Peder-i mükerremleri 

 
21 İşittik, itaat ettik, inandık ve tasdik ettik. 
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Medīne-i münevverede Cennetü’l-baḳīʽa dinilen maḳberde 

medfūndur. Vālidesi ḳabri iki şaḳḳ oldıġında iki nūrānī ẕātlarıŋ 

bir ḳabrden çıḳmasını ʽaḳl-ı beşer baʽīd görüp muḥāl 

ḳabīlindendir dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki ol hidāyet miftāḥı raḥmeten li’l-ʽālemīn 22 

gökden ay inüp iki ḳoltıġına girdi ve çıḳup iki şaḳḳ oldı ve 

Sūretü’l-Ḳamer āyetile iʽlān-ı tevātürde ḳudretiniŋ ḥabībine 

muʽayyen oldıġını muʽcize-i bāhiresinde Allāh isbāt eyledi. Ehl-

i tevḥīdiŋ inkārı yoḳdur. Bu muʽcizeʼi iḥsāna ḳādir olan Allāhu 

ẕü’l-ʽaṭāyā ol sevgili peyġamberi nūr-ı nübüvvet vālidesi ḳabrini 

ziyāret itdiginde bir ḳabr iki parça yarılup iki nūrānī ẕātları bir 

ḳabr içinde çıḳarmaġa Allāh’ıŋ ḳudreti taʽalluḳ itmez mi ẓann 

idersiŋ? Ḥāşā Allāh’a sū-i ẓann küfrdür. Bu ḥikmetü’l-ḥayāt 

māddesi peyġamberimize maḫṣūs muʽcize-i bāhire-i bālāda 

maẓhar-ı ḳudretdir diriz. Çünki zamān-ı fitretde vefāt idenler 

içün Ḥaḳḳ teʽālā yevm-i ḳıyāmetde bir peyġamber gönderüp 

anları imtiḥān ḳudretile temyīz itse gerekdir. Buŋa meşīʼet-i 

Ḫudā dirler [Derkenar 69b]”. 

Necâtü’l-Ebeveyn’de ele alınan konunun öncelikli referansları Kur’ân 

âyetleri ve hadîslerdir. Konuyla ilgili âyet ve hadîslerin yanında eserde bazı 

âlimlerin isimlerine de yer verilmiştir.  

Eserde yer alan âyet iktibasları şu şekildedir: Yûnus 10/25 [68a], Hûd 

11/88 [68a], Mâide 5/15 [68a], Bakara 2/256 [68b], Enbiyâ 21/107 [71b 

derkenar]. Metinde hadîs olarak verilen metinler şu şekildedir: 

 اِّن آدم افتخر بی و افتخر برجل من اّمتی اسمه نعمان و كنیته ابو حنیفة هو سراج اّمتی 

“Şüphesiz Âdem benimle iftihar etmiştir. Ben de ümmetimden ismi 

Nu’mân, künyesi Ebû Hanîfe olan bir kişiyle iftihar ediyorum. O, (Ebû 

Hanîfe) ümmetin ışığıdır [68a derkenar]”. 

 كنُت نبیّا و آدم بین الماء والّطین

“Âdem su ile çamur arasında iken ben peygamberdim [71b derkenar]”. 

Metinde âyet ve hadîsler dışında konuyla ilgili muhaddis, âlim ve 

mutasavvıfların isimlerine de yer verilmiştir: 

Ebû Hanîfe (ö. 150/767), İmâm-ı Kurtubî (ö. 671/1273), Celâleddîn 

Süyûtî (ö. 911/1505), İmâm-ı Süheylî (ö. 581/1185), Nâsirüddîn-i Dımaşkî (ö. 

842/1438), Bâyezîd-i Bistâmî (ö. 234/848 [?]), Muhyîddîn-i Arabî (ö. 

 
22 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed). 
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638/1240), Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909), Sadreddîn-i Konevî (ö. 673/1274), 

İsmâil Hakkı (ö. 1137/1725), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/ 1273). 

Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî konumu 

hakkında kendi kanaatini belirten 15 beyitlik bir manzume inşat etmiştir. 

Müellif, diğer eserlerinde olduğu gibi bu şiirde de “yâ resûla’llâh” redifli bir 

naʽt yazmıştır. Bu manzumede Türk şairlerince sevilen hezec bahrinde yer 

alan mefâʽîlün/mefâʽîlün/mefâʽîlün/mefâʽîlün kalıbı kullanılmıştır. Klasik 

Türk edebiyatında bu müsemmen kalıba hemen bütün nazım şekilleri, 

özellikle kaside, gazel, kıt’a ve şarkılarda sıklıkla yer verilmiştir (İpekten, 

1999: 166). 

Müellif, Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî konumu hakkındaki 

müspet görüşlerini şiir formunda da ifade etmiştir. Manzumede ilk olarak Hz. 

Peygamber’in övgüsüne yer verilmiştir: 

 

Münevver rūḥ-u pākindir23 ezelde yā resūla’llāh 

Muṭahhar cism-i pākindir ebedde yā resūla’llāh [1] 

 

Muḳadder levḥ-i maḥfūẓda ḥabīb sensiŋ nesīb sensiŋ 

Bi-küllī ṭāhirī aṣlī nesilde yā resūla’llāh [2] 

 

Müellif, Ebû Hanîfe’nin el-Fıkhu’l-Ekber adlı eserine atıfta bulunarak 

ebeveynin iman üzere vefat ettiklerini ifade etmiştir: 

 

Ki mātā vālidā küfrün yazılmış Fıḳh-ı Ekber’de 

Murādı küfr-ü ṭāġūtdur sivāda yā resūla’llāh [4] 

 

Ki mātā müʼminen taḥḳīḳ olundı Fıḳh-ı Ekber’de 

Murādı muḫliṣan ḫālī sivāda yā resūla’llāh [5] 

 

 
23 Eserin manzum kısmında da Farsça tamlamalar, çeviri yazıya aktarılırken el yazmasının 

imlasına bağlı kalınmıştır. Rūh-u pāk (rūh-ı pāk) ve küfr-ü ṭāġūt (küfr-i ṭāġūt) örneklerinde 

görüldüğü üzere herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.  
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Hasan Hilmî, Hz. Peygamber’in soyunun temizliğine, küfür ve şirk 

pisliğinden uzak olduğuna vurgu yapmıştır: 

 

Tevaḳḳuf eylemem fi’l-ḥaḳ eṣaḥdır zerre şirk yoḳdur  

Sülāleŋ nesl-i pākinde peder māderde yā resūla’llāh [6] 

 

Eserde ebeveynin diriltilip iman edilmesi rivayetine de yer verilmiştir: 

Vefātdır vālidem didiŋ ziyāret eylediŋ ḳabriŋ 

Duʽā itdiŋ dirildiler memātda yā resūla’llāh [11] 

 

Yarıldı ḳabri çıḳdılar iki nūrāni ẕāt anlar  

Didiler eyledik īmān ḥayātda yā resūla’llāh [12] 

 

Dil ve İmla Özellikleri 

XIX. yüzyıla ait bir metin olan Necâtü’l-Ebeveyn’de genel olarak 

Osmanlı Türkçesi özellikleri hâkimdir. Eski Anadolu Türkçesinde sağlam 

olmayan düzlük-yuvarlaklık uyumu XVIII. yüzyılda istikrarlı bir yapıya 

kavuşmuştur (Develi, 1998: 31). Ancak Arap harfli metinlerdeki imla 

kalıplaşması bu uyumun tam olarak ne zaman düzene girdiği konusunda engel 

teşkil etmektedir. 

Geç dönem Osmanlı dönemine ait bu metinde düzlük-yuvarlaklık 

uyumunun genel olarak istikrarlı bir çizgide olduğu söylenebilir. Bununla 

birlikte eserde az da olsa bazı eklerin düzlük-yuvarlaklık uyumu açısından 

sorunlu olduğu görülmektedir. Örneğin metnimizde -Up zarf-fiil eki daima 

“vav (و)” ve “b (ب)” şeklinde yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır: 

alup, gezüp [70a] 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde -sIn biçiminde olan teklik 2. şahıs 

eki, Osmanlı Türkçesinin başlarında da aynı durumunu sürdürmüştür. Daha 

sonra ise ekin /n/’si nazal /ŋ/’ye dönüşerek ek -sIŋ biçiminde yazılmıştır. 

Sonraki süreçte İstanbul Türkçesinde ekin bünyesinde yer alan /ŋ/ sesi tekrar 

diş /n/’sine dönüşmüştür (Ergin, 2009: 285). XIX. yüzyıla ait çalışma 

konumuz olan bu metinde söz konusu ek bazı kelimelerde /n/’li olarak 

kullanılmıştır: 

Muḥammed’sin [71b], dirsin [derkenar 67b] 
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Harekeli metinde yuvarlak ünlülü kelimelerden sonra izâfet kesresi 

yerine “ötre” kullanmıştır: 

maḥbūb-u mübārek (maḥbūb-ı mübārek) [68b] 

Metinde bildirme eki -dIr düzlük-yuvarlaklık uyumuna uygun olarak 

yazılmıştır: 

Āmīne’dir, mā-sivādır, küfürdür. budur [68b],  

Eski Anadolu Türkçesi döneminde genellikle yuvarlak ünlülü olan ilgi 

durumu eki, Necâtü’l-Ebeveyn risâlesinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna 

girmiştir: 

ṣadefiŋ içinden [70a] 

Çeviriyazılı metin çalışmalarında harekeli metinlerin imlasını 

değiştirmek metne özgü önemli bir özelliğin ortadan kalkmasına ve sonuçta 

eserin sıradan bir metin haline dönüşmesine sebep olmaktadır (Kutlar, 2008: 

509). Dolayısıyla bu çalışmada özellikle dil bilimi alanında çalışacaklara 

doğru malzeme sunmak amacıyla çeviriyazılı metinde harekeler esas 

alınmıştır.  
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METİN 

Çeviriyazılı Metinde İzlenen Yöntem 

• Eser çeviriyazıya aktarılırken el yazmasının yaprak numaraları [ ] içinde 

koyu yazılmış ve mensur bölümde özgün metnin satır numaraları ( ) içinde 

gösterilmiştir.  

• Metinde yer alan manzumenin her bir beytin sıra numarası metnin sol 

tarafında gösterilmiştir.  

• Mensur bölümlerde yer alan âyet, hadîs ve Arapça ibareler italik dizilmiş 

ve çevirileri dipnotta verilmiştir.  

• Sözcüklerin okunuşunda Farsça ve Arapça yapılı tamlamaların 

çeviriyazıya aktarılmasında el yazmasının imlasına bağlı kalınmıştır: 

 ʽAdın deryāsından [70a] 

  put-u mā-sivā (put-ı mā-sivā) [68b]  

 ḫāteme’n-nebiyyīn (ḫātemü’n-nebiyyīn) [68a] 

örneklerinde görüldüğü üzere düzeltme veya standartlaştırma yoluna 

gidilmemiştir. 

• Farsça son ekler bitişik yazılmıştır: 

 ʽıṭırnāk [67b], büzürgvār, [68b].  

• İki farklı kelimeden oluşan birleşik isimlerin arasına (-) işareti 

konulmuştur: 

 gül-geşt [67b], ḥaḳīḳat-bīn [70a]  

• Uzun ünlüler üzerine (-) işareti konularak belirtilmiştir: ā, ī, ū 

 Dāstān [70a], taṣdīḳdir [70b], Süyūṭī [70b]. 

• Eserde geçen eser isimleri italik dizilmiştir: 

 “Ki mātā müʼminen taḥḳīḳ olundı Fıḳh-ı Ekber’de [71a].” 

• Metnin çeviriyazısında Arapça, Farsça kelime ve eklerin yazımında genel 

olarak İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” 

(Ünver, 1993: 51-90) makalesinde belirttiği esaslara uyulmuştur. 
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Necātü’l-Ebeveyn 

[67b]Bi’smillāhi’r-raḥmani’r-raḥīm24  

(1) Faṣlun fī vālidā resūli’llāhi ṣalla’llāhu ʽaleyhi ve sellem yeʽīşūne 

muḫliṣan fī ḥayāti’d-dünyā ve mātā müʼminen fī fitreti (2) zamāni’l-Cāhiliyyeti 

ve men yekfur bi’ṭ-ṭāġūti ve yüʼmin bi’llāhi. Ruviye [ʽan] İmāmi Aʽẓam fī 

Fıḳhi’l-Ekberi vālidā (3) resūlu’llāhi mātā ʽale’l-küfri muṭlaḳun hüve’l-

muḳayyed bi-küfri ṭāġūti ʽale’l-icmāʽ fi’l-eṣaḥ25  

(4) Ey merd-i esrār-ı rabbü’r-raḥmān ve mevhibe-i ʽaṭāyā-yı sırrı’l-insān 

işde gül-geşt-i kārübān-ı (5) mürselīn silsile-i sülāleden müteselsil zencīr-i 

maġfirete çekildi. Şimdi tevḥīd-i Bārī (6) iderek gülşen-serāy-ı taṣdīḳ-i risālete 

girildi. Gül yaġı Aḥmedī ve ʽıṭırnāk-ı Muḥammedī’den (7) bārān-ı misk-i enver 

ẕikr meclisine ṣaçıldı ve her ḳatresinden envāʽ-ı sünbülzāra irildi (8) ve yek 

şemīm-i ʽanber-meşām iden ṣad hezārān-ı ʽandelībān-ı mest ve lā-yaʽḳil 

eylemişdir. [68a] (1) Va’llāhu yedʽu ilā dāri’s-selāmi26 āyet-i kerīmesi sırrınca 

ol şefāʽat pādişāhı ḫāteme’n-nebiyyīn27 ve (2) seyyidi’l-mürselīn28 olan şems-i 

hidāyetiŋ sebebile istiʽdād ü istiḥḳāḳımız yoḳ (3) iken zebān-ı peyġamberīniŋ 

güftār-ı muʽciz bāhiresile bizi dārü’s-selāmıŋa daʽvet idüp ḳabūl-u (4) tevḥīd-i 

hidāyet 29  itmege tevfīḳini refīḳ buyurmuşsuz. Yā rabbi ve mā tevfīḳī illā 

bi’llāhi30 bizi dīn-i (5) İslām’da sābit eyle. Ẕāt-ı pākiŋ ḥaḳḳıçün raḥmeten li’l-

ʽālemīn31 ḥürmetine rūḥānī cismānī (6) silsile-i ümmet-i Muḥammed’den olan 

iḫvānımızı seniŋ daʽvetinden muḥabbet-i Muḥammedī vesīlesile (7) maḥrūm 

ḳalmasunlar. Ol sulṭān-ı serdār-ı selāmetiŋ sefīne-i ̔ aşḳına süvār32 olup dāri’s-

selāma 33  (8) ḫırāmān olsunlar. Ḳad cāʼeküm mine’llāhi nūrun ve kitābun 

 
24 Necâtü’l-Ebeveyn bir bölüm şeklinde Miftâhu’l-Ârifîn adlı eserde biraz daha ayrıntılı olarak 

Latin harflerine aktarılmıştır (Hasan Hilmi, 1981). 
25 “Peygamberimizin anne ve babası hakkında fasl:  

Dünya hayatında Câhiliye fetreti döneminde muhlis olarak yaşarlar ve mü’min olarak ölürler. 

Kim ki tağutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse. İmâm-ı Azam'ın el-Fıkhü'l-Ekber adlı eserinde 
"Hz. Peygamberin anne ve babası küfür üzere öldü" şeklindeki mutlak ifade, Allah’ı inkâr 

anlamında olmayıp tağutun küfrü (yani inkârı) şeklinde mukayyed olduğu icmaen sabittir.” 

26 “Allah, esenlik yurduna çağırır (Yûnus, 10/25).” 

27 Metinde ḫātemü’n-nebiyyīn tamlaması ḫāteme’n-nebiyyīn şeklinde harekelenmiştir. Bu tür 
durumlarda metindeki harekeleme esas alınmış olup herhangi bir düzeltme ve standartlaşma 

yoluna gidilmemiştir. 

28 seyyidi’l-mürselīn (seyyidü’l-mürselīn) 

29 ḳabūl-u tevḥīd-i hidāyet (ḳabūl-ı tevḥīd-i hidāyet) 

30 “Fakat başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır (Hûd, 11/88).” 
31 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed). 

32 Kelime metinde sivār şeklinde harekelenmiştir. 

33 dāri’s-selāma (dārü’s-selāma) 
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mübīnun34 āyet-i kerīmesi sırrınca (9) ey benī ādem-zādeler āgāh olun ki ol 

Muḥammed şol şān-ı şerīf peyġamberdir ki ḳadri ʽazīzdir (10) ve cism-i 

mübārekeleri ḳudret nūrıdır. Anıŋçün sāyesi olmaz. Aŋa nāzil olan Ḳur’ān da 

nūrdur. (11) Evveli nūr, evsaṭı nūr, āhiri nūr, ẓāhiri nūr, bāṭını nūr ve nūrun ʽalā 

nūrdur 35  ve sülāle-i pāk-i ʽıṭırnāk-ı [68b] (1) muṭahharası ḳudret nūrıla 

münevver ervāḥ-ı ʽālemden ecsām-ı ʽāleme nikāḥ-ı ḥikmetle müteselsil 

zencīr-bend-i (2) pesendīde36 olmuşdur. Maḥbūb-u mübārek37 nūr yüzli pederi 

ʽAbdullāh’dır ve bizim de (3) pederimizdir ve nūr-u İslām’ıŋ 38  āyīne-i 

muṣaffāsıdır. On sekiz yaşında vefāt (4) itmişdir. Zamān-ı fitretde māderi ismi 

Āmīne’dir. Münevverü’l-muvaḥḥidīndir, bizim de vālidemizdir. (5) Yigirmi 

yaşında vefāt itmişdir. Fitret zamānında İmām-ı Aʽẓamıŋ mātā ʽale’l-küfri (6) 

buyurdıġı sözden murād müstesnā-ı küfrdür. Ve men yekfur bi’ṭ-ṭāġūti ve 

yüʼmin bi’llāhi39 (7) āyetile müsbit istisnā olunur küfr-ü ṭāġūt40 ḳalbiŋ meyl 

itdigi muḥabbet-i mā-sivādır. (8) Put-u mā-sivāyı41 ḳalb-i pākīzelerinden iḫrāc 

idüp Allāh’ı yaḳīn ile tevḥīd itmiş (9) pederi māderi olan ẕātān-ı muḥteremeyn 

resūl-u ḥaremeyniŋ 42  vālide-i büzürgvār-ı güzīdeleridir. (10) Raḥime’llāhu 

rūḥahüm maġfūrīn. 43  Fuḳahā-i Şāfiʽiyye ve Eşāʽire ʽindinde anlar ehl-i 

fitretdendir (11) ve ehl-i necātdır. İʽtiḳād-ı pāk-i İslāmiyyede ve aḥsen-i 

ḥüsnāda iẓhāru’l-ḥaḳ da budur. Āmentü bi’llāhi. 44  [69a] (1) Ey müʼmin-i 

muttaḳī taḥḳīḳ bil ki anlar cedd-i ʽālīleri olan İbrāhīm peyġamber ʽaleyhi’s-

selāmıŋ (2) dīni ve milleti üzerine sābit olup rabbü’l-kibriyāʼı tevḥīd iderek 

ʽibādet iderler idi. (3) Ol raḥmet peyġamberi raḥmeten li’l-ʽālemīniŋ45 ḥasebi 

ve nesebi ṭāhir ve muṭahhar olup sülāle-i (4) nesl-i pākine aṣlā ve ḳaṭʽā şirk 

dāḫil olmamışdır. Ḳudretu’llāh ḳabża-i ḥikmetinde (5) müneccis-i müşrikīnden 

ṣūrī ve maʽnevī ezelen ve ebeden fi’d-dünyā ve’l-āḫireti ḥıfẓ eylemişdir. (6) Ol 

ḥabīb-i Ḫudā ve resūlü Muḥammed Muṣṭafā ḫātemü’l-enbiyā ve resūl-u 

kibriyā 46  oldıġı gibi pederi māderi de (7) ḫātemü’l-evliyā olup geçmiş ve 

 
34 “Şüphe yok ki size Allah’tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi (Mâide, 5/15).” 

35 Nur üstüne nur. 

36 Metinde  şeklinde yazılmıştır. 

37 Maḥbūb-u mübārek (Maḥbūb-ı mübārek) 

38 nūr-u İslām’ıŋ (nūr-ı İslām’ıŋ) 

39 “Kim sahte tanrıları reddeder de Allah’a inanırsa… (Bakara, 2/256).” 
40 küfr-ü ṭāġūt (küfr-i ṭāġūt) 

41 Put-u mā-sivāyı (Put-ı mā-sivāyı) 

42 resūl-u ḥaremeyniŋ (resūl-ı ḥaremeyniŋ) 

43 Allah ruhlarına merhamet etsin, (onları) bağışlasın. 
44 Allah’a iman ettim. 

45 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed) 

46 resūl-u kibriyā (resūl-ı kibriyā) 
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gelecek velīleri sebḳat eylemişlerdir. Bizim üzerimize farż (8) olan eblaġ-ı 

feṣāḥatda aḥsen-i taʽbīrāt işde budur ve iki cihān güneşi server-i enbiyā (9) ḥīn-

i tevellüdinde māderi Āmīne ḥażretlerinden ṣādır olan kerāmāt-ı ʽālīyelere 

naẓar (10) ḳılsan ekmel-i evliyādan oldıġı eẓheru mine’ş-şemsi fī vaḳti’ḍ-ḍuḥā47 

ẓāhir olur. Berāhīn-i (11) ḳāṭıʽa ile sābitdir. On sekiz biŋ ʽālemīne raḥmet olan 

sulṭān-ı nübüvvet ve peyġamber-i ʽālī-himmet [69b] (1) ḥażretleri Medīne-i 

Münevvere’ye geldikde onuncı senesinde ḥaccetü’l-vedāʽ eyledi. Tekmīl-i 

ḥacdan (2) ṣoŋra Ḥacūne dinilen maḥall-i mübārekeye geldi. Bindigi deveden 

indi. Ḫafīf āheste (3) bükā ile aġladı. Vālide-i mübārekesi ḳabr-i şerīfini 

ziyārete ṭurdı, ḥācāt (4) namāzı ḳıldı, el ḳaldırup duʽā itdi. Duʽāsı müstecāb 

oldı. Bi-iẕni’llāh (5) vālidesi ḳabr-i şerīfi iki parça yarıldı. İki nūrānī ẕātlar 

çıḳdılar. Allāh’a şükürler (6) olsun. Ey bizim güneş yüzli ve şeker sözli 

oġlumuz Allāh seni iki cihāna (7) raḥmet gönderdi. Sen raḥmet peyġamberi 

raḥmeten li’l-ʽālemīnsin.48 Lā ilāhe illa’llāh Muḥammedün resūlu’llāh49  (8) 

deyüp biʽset-i peyġamberīye bi’l-iḳrār maʽa’t-taṣdīḳ īmān getürdiler. Pederi 

māderi (9) ʽale’l-icmāʽ fi’l-eṣaḥi lā şekke fihi zerretün mine’ş-şübheti ʽalā 

iḥyā-i’l-vālidey resūli’llāh (10) ṣalla’llāhu ʽaleyhi ve sellem. 50  Bu ise 

peyġamberimiziŋ iştiyāḳ-ı şefḳat ve kemāl-i merḥamet (11) bābında muḥibb-i 

vālideyn oldıġına muʽcize-i bāhiresidir. Ḥaḳḳa ki ol maʽden-i dīn-i İslām’ıŋ 

[70a] (1) diregi olan raḥmeten li’l-ʽālemīn51 ṭaġlar, ṭaşlar, uçan ḳuşlar, aḳan 

ṣular, esen (2) yeller nebādāt, cemādāt, ḥayvānāt, maʽṣūmāt bile lisāna gelüp 

zebān-ı feṣāḥatla (3) söyleyüp taṣdīḳ-i risālet eylediler. İḥyā-ı ebeveyn idüp 

daʽvet-i nübüvvet itdigini (4) baʽīd gören ḳadr-i peyġamberi bilmedi, küfr ü 

ḍalāletde ḳaldı. Ḳum bi-iẕni’llāh52 dise kāffe-i mevtā dirilür. (5) ʽAbes midir 

Muḥammed kim ölüleri diri ḳılsa. Ey ʽāḳıl tefekkür ḳıl ve ḥaḳīḳat-bīn (6) ol. 

Gör, kümmelīn-i kāmilīn anlarıŋ ʽinde’llāh ne derece ḳadri ʽaẓīm ve şerefi 

ʽaliyyü’l-aʽlādır. (7) ʽAdın deryāsından çıḳan ṣadefiŋ içinden incüleri alup da 

ḳabuğını yabāna (8) atmazlar. Belki ziyāde maḳbūl ṭutup anıŋla müzeyyen ve 

muṣannaʽ tāclar tertīb idüp (9) başdan başa elden ele gezüp dillerde dāstān olup 

söylenür. Bu söz (10) aʽlā ve ednānıŋ müsellemidir. Ebeveyn-i peyġamberi ise 

ḳudret-i ʽAdın deryāsından iẓhār-ı (11) nūru’llāh ve iʽlān-ı kelimetü’llāh içün 

bu ʽālem-i fānīye gönderilmişdir. Ey müslimānlar bilmiş oluŋ ki [70b] (1) bu 

söylenen ḥikmet sözleri ṭarīḳ-i maʽrifetde muḥabbet bābındandır. İʽtiḳād 

bābından (2) degildir. Bizim vaẓīfemiz daʽvet-i peyġamberi lisānımız ile iḳrār 

 
47 Sabah güneşinden daha açık. 

48 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed) 

49 Allah’tan başka tanrı yoktur. Hz. Muhammed, Allah’ın elçisidir. 
50 Sahih icmâya göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) anne babasının ihyası (dirilmesi) hususunda 

zerre kadar bir şüphe yoktur. 

51 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed) 

52 Allah’ın izniyle kalk. 
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ve ḳalbimiz ile taṣdīḳdir. (3) Cānib-i Ḥaḳ’dan her ne getürüp ḫaber virdiyse 

cümlesi ḥaḳdır ve gerçekdir, ḳaṭʽā şübhemiz (4) yoḳdur. İḳrār-ı tevḥīdde vaẓīfe-

i dīn-i İslāmda işde budur. Semiʽnā ve (5) eṭaʽnā āmennā ve ṣaddeḳnā.53 Yoḫsa 

peyġamberimiziŋ vālideyni ne ḥāl ile gitdi deyü (6) teftīş itmege meʼmūr 

degiliz. Zīrā şerīʽata muḫālif ve muḥabbetu’llāha muġāyir olan (7) 

müfettişlikde eẕā-ı peyġamberi vardır. Peyġambere eẕā iden Allāh’a eẕā itmiş 

olur. (8) Bu ise ḥarāmdır, iʽtiḳādı ḫastalandırır. Nihāyetinde küfür ḳorḳusı 

vardır. (9) Bu imsākı vācib olan bir mesʼele-i muʽammādır. İmām-ı Ḳurṭubī 

ḥażret-i ̔ Āʼişe-i Ṣıddīḳa’dan, (10) iḥyā-ı vālideyni ṣaḥīḥ rivāyetdir deyü söyledi 

ve İmām-ı Celāle’d-dīn Süyūṭī ve muḥaddisīn (11) muḥaḳḳiḳīnden Nāṣıri’d-

dīn-i Dımişḳī ve muṣaḥḥiḥ-i nāḳılān İmām-ı Süheylī ve bunlarıŋ emsāli 

sulṭānlar iḥyā-ı [71a] (1) vālideyni ḥaḳḳında ʽale’l-icmāʽ eṣaḥ olan ḳavl-u 

aḳvāda54 duʽā-i peyġamberile vālideyni dirilüp (2) ḥażret-i peyġambere īmān 

getürdiler deyü ittifāḳ idüp ʽaşḳ defterini muḥabbet mührile (3) temhīr 

itmişlerdir. Feḳad eṣabte lenā bi’l-müʼminīne ve’l-müʼmināti raḥmetu’llāhi 

ʽaleyhim ecmeʽīn.55 

(4) Naʽt-ı şerīf ʽale’n-nebiyyi ṣalla’llāhu teʽālā ʽaleyhi ve sellem 

Mefāʽīlün, mefāʽīlün, mefāʽīlün, mefāʽīlün 

1 Münevver rūḥ-u pākindir56 ezelde yā resūla’llāh 

 Muṭahhar cism-i pākindir ebedde yā resūla’llāh 

 

2 Muḳadder levḥ-i maḥfūẓda ḥabīb sensiŋ nesīb sensiŋ 

 Bi-küllī ṭāhirī aṣlī nesilde yā resūla’llāh 

 

3 Ḥaḳīḳat ḫazne-i ḳudret nübüvvetle müşerrefsiz 

 Sülāleŋ cedd-i İbrāhīm ḳaderde yā resūla’llāh 

 

4 Ki mātā vālidā küfrün yazılmış Fıḳh-ı Ekber’de 

 
53 İşittik, itaat ettik, inandık ve tasdik ettik. 

54 ḳavl-u aḳvāda (ḳavl-i aḳvāda) 
55 Mümin kadınlar ve mümin erkekler (Allah hepsine merhamet etsin) hakkında bizim için 

doğru olanı söylemiş oldun. 

56 rūḥ-u pākindir (rūḥ-ı pākindir) 



25 | Z A M A N A  Y A Z I L A R  

 

 Murādı küfr-ü ṭāġūtdur57 sivāda yā resūla’llāh 

 

5 Ki mātā müʼminen taḥḳīḳ olundı Fıḳh-ı Ekber’de 

 Murādı muḫliṣan ḫālī sivāda yā resūla’llāh 

 

6 [71b] Tevaḳḳuf eylemem fi’l-ḥaḳ eṣaḥdır zerre şirk yoḳdur  

 Sülāleŋ nesl-i pākinde peder māderde yā resūla’llāh58  

 

7 Ḥaḳīḳat āsumānından ṭoġan şems-i Muḥammedsin 

 Tevellüd eylediŋ āḫir zamānda yā resūla’llāh 

 

8 Ḫudā fermānıŋa meʼmūr nübüvvet ẕātına mebʽūs 

 Bi-vaḥy-i Ḥaḳḳı peyġamber ʽadilde yā resūla’llāh 

 

 

9 Vefāt itdi anaŋ babaŋ yetīm ḳaldıŋ bu dünyāda 

 Büyütdi ḳādir-i ḳayyūm beḳāda yā resūla’llāh 

 

10 Kemāliŋ sinni bulduḳça nüzūl itdi saŋa Ḳur’ān 

 Yazardıŋ nāme-i daʽvet vaḥīde yā resūla’llāh 

 

11 Vefātdır vālidem didiŋ ziyāret eylediŋ ḳabriŋ 

 Duʽā itdiŋ dirildiler memātda yā resūla’llāh 

 

12 [72a] Yarıldı ḳabri çıḳdılar iki nūrāni ẕāt anlar  

  Didiler eyledik īmān ḥayātda yā resūla’llāh 

 
57 küfr-ü ṭāġūtdur (küfr-i ṭāġūtdur) 

58 Vezin uymuyor. 
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13 Nüfūsuŋ ʽayn-ı ḳudretdir bes āmennā ve ṣaddeḳnā 

 Muḥammed ḥaḳ resūlu’llāh resīde yā resūla’llāh 

 

14 Vefātıŋ aṣlı ḥayyu’llāh beḳābi’llāha maʽṭūfdur 

 Müsemmān ism-i aʽẓamla semāda yā resūla’llāh 

 

15 Ḥasan Ḥilmī selām eyler muḥabbetlü meleklerle 

 Refīḳi ḳabr-i ḫākinde celīsde yā resūla’llāh 

 

Ve ḫitām-peẕīrü’l59-ʽaşḳ bi-temhīri’l-muḥabbet ʽalā şemsi’n-nübüvvet 

ṣallā’llāhu ʽaleyhi ve sellem 

Sene 1312 17 Cemāẕiye’l-āḫir 3 sāʽat Penç-şenbe güni.  

Tekmīl 17 Cemāẕiye’l-āḫir 

[67b] Suʼāl olunursa ki 60  İmām-ı Aʽẓam Fıḳh-ı Ekber’inde vālidā 

resūlu’llāhi mātā ʽale’l-küfri buyurmuşdur. Seniŋ mātā müʼminen fi fitreti 

zamāni’l-Cāhiliyyeti didigin söz İmām-ı Aʽẓam’a muʽārıż degil midir? 

Dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki sirāc-ı dīniŋ nūr-ı vehhāc olan İmām-ı Aʽẓam 

ḥażretleriniŋ mātā ʽale’l-küfri itdigi taʽbīrinden murād küfr-i ṭāġūtdur ki mā-

sivā ile muḳayyeddir. Küfr-i ḥaḳīḳatden ictināb idüp muṭlaḳ söyledi. 

Mümeyyiz-i şerīʽat fi’ẓ-ẓāhir İmām-ı Aʽẓam’dır. Fi’l-bāṭıni Allāhu aʽlem bi-

ḥaḳīḳati’l-muḥaḳḳiḳīn61 ol sebebden İmām-ı Aʽẓam’a muʽārız olmaz. Ve’l-

ʽilmü ʽinde’llāh62 diriz.  

Suʼāl olunursa ki nıṣf-ı dünyā İmām-ı Aʽẓam meẕhebindendir. İmām-

ı Aʽẓam kimiŋ meẕhebindedir dirlerse ne dirsin?  

 
59 Metinde پزیر (pezīr) şeklinde yazılmıştır. 

60  Bu kısım ve devamı eserin derkenarında harekesiz olarak yazılmıştır. Yazma eserin 

kenarlarında yer alan bu kısım tarafımızdan asıl metnin sonuna eklenmiştir. 
61 Batında bu böyledir/batınî anlamı bu şekildedir. Tahkik ehlinin ortaya koyduğu hakikati en 

iyi bilen Allah’tır. 

62 Gerçek bilgi Allah katındadır. 
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Cevāb budur ki İmām-ı Aʽẓam meẕheb-i resūlu’llāh olan iʽtiḳād-ı 

vāḥid meẕhebindedir.  

[68a] Suʼāl olunursa ki meẕheb vāḥid olunca dört meẕheb ictihāda 

ḥācet nedir dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki eḳālīm-i erbaʽa tekālīf-i şerʽiyye ile mükellef olunca 

min ciheti’l-ʽamel meẕheb-i vāḥidde ḫarec vāḳiʽ olmaġla ṭaraf-ı şerīʽatdan 

dört meẕheb ictihād ile meʼẕūn olundılar diriz ve ṣāḥib-i şerīʽat buyurdılar ki 

inne Ādeme ifteḫare bī ve efteḫiru bi-recülin min ümmetī ismuhu Nuʽmān ve 

künyetühu Ebū Ḥanīfete hüve sirācu ümmetī 63 cevāb-ı cāmiʽu’l-cānāndır.  

Suʼāl olunursa ki aṣḥāb-ı kirāmıla resūlu’llāhıŋ iftiḫār itmedigine 

ḥikmet nedir dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki resūlu’llāh güneş, aṣḥāb güneşiŋ żiyāsıdır. Güneş 

zemīne ġurūb itdiginde İmām-ı Aʽẓam şerīʽat āsumānından ṭoġup ẓulümāt-ı 

cehli refʽ idüp dīn memleketine mesʼelesiyle żiyā virdiginde aṣḥāb bu 

ʽamelden münḳaṭiʽ olmaġla inḳırāż medār oldıġına mebnīdir. Resūlu’llāh’ıŋ 

İmām-ı Aʽẓam ile iftiḫār itdigi diriz. Yā eyyüha’s-sāʼil. 

[69b] Suʼāl olunursa ki peyġamber-i āḫiru’z-zamānıŋ vālide-i 

ṭayyibesi Mekke-i Mükerreme’de Ḥacūne dinilen bir maḥal-i mübārek olan 

ṭaġ üstünde medfūndur. Peder-i mükerremleri Medīne-i münevverede 

Cennetü’l-baḳīʽa dinilen maḳberde medfūndur. Vālidesi ḳabri iki şaḳḳ 

oldıġında iki nūrānī ẕātlarıŋ bir ḳabrden çıḳmasını ʽaḳl-ı beşer baʽīd görüp 

muḥāl ḳabīlindendir dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki ol hidāyet miftāḥı raḥmeten li’l-ʽālemīn64 gökden ay 

inüp iki ḳoltıġına girdi ve çıḳup iki şaḳḳ oldı ve Sūretü’l-Ḳamer āyetile iʽlān-

ı tevātürde ḳudretiniŋ ḥabībine muʽayyen oldıġını muʽcize-i bāhiresinde Allāh 

isbāt eyledi. Ehl-i tevḥīdiŋ inkārı yoḳdur. Bu muʽcizeʼi iḥsāna ḳādir olan 

Allāhu ẕü’l-ʽaṭāyā ol sevgili peyġamberi nūr-ı nübüvvet vālidesi ḳabrini 

ziyāret itdiginde bir ḳabr iki parça yarılup iki nūrānī ẕātları bir ḳabr içinde 

çıḳarmaġa Allāh’ıŋ ḳudreti taʽalluḳ itmez mi ẓann idersiŋ? Ḥāşā Allāh’a sū-i 

ẓann küfrdür. Bu ḥikmetü’l-ḥayāt māddesi peyġamberimize maḫṣūs muʽcize-

i bāhire-i bālāda maẓhar-ı ḳudretdir diriz. Çünki zamān-ı fitretde vefāt idenler 

içün Ḥaḳḳ teʽālā yevm-i ḳıyāmetde bir peyġamber gönderüp anları imtiḥān 

ḳudretile temyīz itse gerekdir. Buŋa meşīʼet-i Ḫudā dirler. 

 
63 Şüphesiz Âdem benimle iftihar etmiştir. Ben de ümmetimden ismi Nuʽmân, künyesi Ebû 

Hanîfe olan bir kişiyle iftihar ediyorum. O, (Ebû Hanîfe), ümmetin ışığıdır. (İbn-i Âbidin, 

Reddü’l-Muhtar, C. 1, s. 58.) 

64 Âlemlere rahmet olarak (gönderilen Hz. Muhammed). 
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[71a] Suʼāl olunursa ki peyġamber-i şems-i cihānıŋ silsile-i güzīdesi 

cedd-i ̔ ālīleri olan İbrāhīm peyġamber ̔ aleyhi’s-selāma zencīr-i zer hidāyetile 

müteselsil olmuşdur ve peder-i aḳdem ḥażret-i Ādem ʽaleyhi’s-selāmdan 

ḥazret-i Muḥammed ʽaleyhi’s-selāma gelince ḥaseben ve neseben nikāḥsız 

evlād ḳarışmamışdır. Zürriyet-i peyġamber ṭayyiben müsellemdir. Öyle 

ḥabīb-i rabbü’l-ʽālemīndir, ḥaḳīḳat güneşi Muḥammed Muṣṭafā ḥażret-i 

Muḥammed ibn-i ʽAbdu’llāh ibn-i ʽAbdu’l-muṭṭalib ibn-i Hāşim’dir. Ḳabāʼil-

i ʽArab’da eşref-i ḳabāʼil ḳabīle-i Ḳureyş’dir ve Ḳureyş ḳabīlesinde aʽẓam-ı 

ḳabāʼil benī Hāşim’dir. Ol server-i enbiyā bu efḍal-i ḳabāʼilden ẓuhūra 

gelmişdir. Peder māderleri ve cedd-i ʽālīleri bu üslūb-ı sābıḳ üzere taḳrīr-i 

beyān olunup şefāʽatları niyāz olunur. Cümlesi ḥabīb ve ṭabībdir. Şirk [ü] 

necis dāḫil olmamışdır. Beyne’l-ʽulemā iḫtilāl ve ḳīl [ü] ḳāl yoḳdur. Ammā 

İbrāhīm peyġamber ʽaleyhi’s-selāmıŋ pederi Āzer eliyle put yapardı. Kaʽbe-i 

mükerremeniŋ dīvārına aṣardı ve kendi yapdıġı puta ṭapardı ve Nemrūd-ı 

melʽūna rabbim dir idi. İşde iḫtilāl ve ḳīl u ḳāl bu baḥsde çoġaldı. ʽUlemā 

neseb-i peyġambere dāḫil şirkde tevaḳḳuf eyledi. [71b] Çünki ʽulemā-i 

muḳayyed sened-i ẓāhirle mükāleme iderler. İbrāhīm peyġamberiŋ pederi 

Āzer’de neseb-i senedi bitdi. Pederi Āzer’iŋ put-perest oldıġını Ḥaḳ teʽālā 

Ḳur’ān-ı Kerīmi’nde ḫaber virdi. Şimdi neseb-i peyġamberi şirk [ü] necisden 

ne gūnā ḳurtarabilürsin dirlerse ne dirsin?  

Cevāb budur ki ve mā erselnāke illā raḥmeten li’l-ʽālemīn 65  sırrı 

deryā-yı raḥmetden bir ḳaṭredir. İmtiḥān-ı ḳudret-i hidāyet nūr-ı nübüvvetde 

intiḳāle delīl gösterdi. Min ṭarafi’llāh Ādem peyġamber ʽaleyhi’s-selāmıŋ 

alnına nūr-ı hidāyet intiḳāl eyledi. Andan hażret-i Ḥavvā’nıŋ alnına intiḳāl 

eyledi. Andan Şīt peyġamberiŋ alnına intiḳāl eyledi. Andan İbrāhīm 

peyġamber ʽaleyhi’s-selāmıŋ alnına hidāyet-i nūr-ı nübüvvet intiḳāl eyledi. 

Pederi Āzer nūr-ı hidāyetden muḳadderde münḳaṭıʽ ḳaldı. Esbāb-ı ḳudret li-

ḥikmetin ervāḥ-ı ʽālemde iẓhār-ı nübüvvet eyledi. Küntü nebiyyen ve Ādemü 

beyne’l-māʽi ve’ṭ-ṭīni 66  ḥadīsi 67  burc-ı nūr-ı nübüvvetde hidāyet-i ervāḥıŋ 

iḳrār-ı īmānıdır. Rūḥlara peyġamber oldıġı taṣdīḳ-i ʽaḳāʼiddir. Güzīde-i devr-

i silsile-i rūḥānī bu ʽāleme nūrun ʽalā nūr68 gönderilmişdir. Rūḥ-ı risāletiŋ 

cesed-i şerīf cesed-i Āzer’e ḥulūlı sulb-ı Āzer’den dünyāya ḫurūcı güneşiŋ 

żiyāsı kāfire müʼmine ve ḳāẕūrāt-ı ḫabāsete iṣābet idüp de yine güneşe bir 

keder ve bir leke ʽārıż olmadıġı gibidir. Güneş yine dördünci ḳat gökdedir. 

Żiyāsı yire düşdiginde güneşe bir ḳuṣūr gelmez. Ḥażret-i Muḥammed ki şems-

i ḥaḳīḳatdır. Ṣūret-i insān sīretini Allāh’dan ġayri kimseler bilmez. Āzer’de 

 
65 “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiyâ, 21/107).” 
66 “Âdem su ile çamur arasında iken ben peygamberdim (Yılmaz, 1992: 99).” 

67 Metinde  ḥadīs şeklinde yazılmıştır. 

68 Nur üstüne nur. 
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sened-i ẓāhiriŋ tükenmesi [72a] zamān içinde mekān ve mekān içinde 

zamāndır. Bu mesʼelede ʽulemānıŋ ʽilmi tükenmiş ve ʽuḳalānıŋ ʽaḳlınıŋ ayaḳı 

ḳırılmışdır. ʽİnde’l-mükāşifūn ṣaḥīḥ söz budur. Bāyezīd-i Bisṭāmī, Muḥyī’d-

dīn-i ʽArabī, Cüneyd-i Baġdādī, Ṣadre’d-dīn-i Ḳonevī, İsmaʽīl Ḥaḳḳı, Ḥazret-

i Mevlānā Celāle’d-dīn-i Rūmī bunlar müşkilātlarını fem-i peyġamberīden 

aḫẕ idüp keşf-i Ḥaḳḳ’da mesʼele-i müstaḳīme müstaġraḳ olmuşlardır. Aṣlā ve 

ḳaṭʽā nesl-i peyġambere şirk [ü] necis dāḫil olmamışdır. Allāhü ẕü’l-ḳudret 

ẓāhir zamānda put-perest Āzer’i gösterdi. Bāṭın mekānda ʽibādet-perest 

Āzer’den nūr-ı hidāyetini intiḳāl itdirdi. Anıŋçün ḥabībim sen peder māderden 

baŋa suʼāl itme. Seni kendime ḥabīb ḳıldıġım seniŋ nesl-i pākiniŋ ḥabīb 

oldıġını isbāt eyler. Şeyṭānıŋ secde-i Ādem’den ibā itdigi cevāba teşbīh lāzım 

gelmesün içün ḥikmet-i ḳudret-i ṣāniʽ ḥaḳāyıḳda maẓhar-ı raḥmetini mechūl 

bıraḳmışdır diriz. Ve’l-ʽilmü ʽindel’llāh.69 Ḳīl u ḳālı iḫtilāl-i pür-melāli Ḥaḳ 

teʽālā ḳudret-i raḥmetile ehl-i mükāşefeniŋ ḳalblerinden ḳaldırmışdır. ʽİnde’l-

muḫliṣīn zerreten mā ḳīl u ḳāl70 şübhesi yoḳdur bu maḳāmda. Ve’s-selām yā 

eyyüha’l-müʼminīn. 

   

 
69 Gerçek bilgi Allah katındadır. 

70 İhlaslı olanların konuşulan/söylenilen hususlar hakkında zerre kadar şüpheleri yoktur. 
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SONUÇ 

Hasan Hilmî’nin yaşamı hakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır. Müellifin kaleme aldığı Miftâhu’l-Ârifîn ve Dîvân-ı 

Sânî adlı eserlerinde yer alan otobiyografik manzumesinde memleketi, ailesi, 

eğitimi ve hayatıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kendi ifadelerinden 

anlaşıldığı kadarıyla 1854 yılında Edirne iline bağlı Hasköy kazasına bağlı 

Selman Cemaati veya Güllü köyünde doğmuştur. 15 yaşında İstanbul’a tahsil 

için giden Hasan Hilmî, orada 18 yıl boyunca Eyüp İbrahim Hanoğlu 

Medresesi’nde münzevî hayatı yaşamıştır. İstanbul ve yakın çevresinde 

vaizlik görevi yürüten Hasan Hilmî, Atik Mustafa Paşa Camii’nde kürsü 

şeyhliği görevini ifa etmiştir. H. 1329 / M. 1911 tarihli Levha-i Mühr-i Şerîf 

adlı eseri esas alındığında müellifin bu tarihten sonra vefat ettiği söylenebilir. 

Hasan Hilmî, amelen ve itikaden Hanefî-Mâtürîdî çizgisinde olduğunu 

belirtmiştir. Tasavvufî olarak da Nakşibendî tarikatının Hâlidî koluna bağlı 

olduğu anlaşılan müellifin eserlerinde şeyhinin Vidinli Muhammed Rüstem 

Baba olduğunu ifade etmiştir. Tasavvufî gelişimine paralel olarak nihayetinde 

irşad postuna oturan Hasan Hilmî, bugün itibarıyla tespit edilebilen dinî ve 

tasavvufî muhtevalı on eser kaleme almıştır. Eserlerinde öğreticiliği ön planda 

tutmuş, sanat kaygısı gütmemiştir. Mensur eserlerinde sık sık âyet, hadîs, 

kelâm-ı kibâr, atasözü ve menkıbelere yer vermiştir. Manzumelerinde 

muhtevayı ön planda tutan Hasan Hilmî’nin şiirleri nazım tekniği bakımından 

zayıftır. Şiirlerindeki dış yapı unsurlarına bakıldığında klasik Türk edebiyatı 

sınırlarını zorladığı ve bu konuda kayıtsız davrandığı görülmektedir. Müellifin 

hemen her eserinde üç beyitlik manzumeler yazması onun şahsî üslubunun bir 

tezahürü olarak değerlendirilebilir. Manzumelerinin bir kısmı uyak 

bakımından kusurludur. Bazı manzumelerde ilk beyitler mukaffa olduğu halde 

diğer beyitlerin kafiyesiz kurulduğu görülmektedir. Şiirlerinin kâhir 

ekseriyetinde hezec bahrinin mefâʽîlün, mefâʽîlün, mefâʽîlün, mefâʽîlün kalıbı 

ile remel bahrinin fâʽilâtün, fâʽilâtün, fâʽilâtün, fâʽilün kalıbını kullanmıştır. 

İmale ve zihafların çokça bulunduğu bu manzumeler aruzun tatbiki açısından 

da kusurludur. Bu tür durumlar, onun edebî kişiliğinin belirgin özellikleri 

olarak öne çıkmaktadır. 

Hasan Hilmî, İslâm âlimleri ve düşünürlerince tartışma konusu olan Hz. 

Peygamber’in ebeveyni hakkındaki tartışmalara tasavvufî çevrelerin bakış 

açısıyla yaklaşmış ve bu konuda risâle hükmünde bir eser yazmıştır. Tarihî 

sürece bakıldığında Hz. Peygamber’in hayatta olduğu dönemden günümüze 

kadar bu meselenin zihinleri meşgul eden bir konu olduğu görülmektedir. Bu 

süreçte İslâm âlimlerince Hz. Peygamber’in anne ve babasının ahiretteki 

durumu hakkında olumlu ya da olumsuz görüşler ileri sürülmüştür. Konuyla 

ilgili görüş ileri süren âlimlerin düşüncelerini kanıtlama ve örneklerle ifade 

etmede referanslarını daha çok naklî ilimlerden aldıkları görülmektedir. Son 
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dönem Osmanlı şair, âlim ve mutasavvıflarından olan Hasan Hilmî’nin 

kaleme aldığı Necâtü’l-Ebeveyn adlı risâlede Hz. Peygamber’in anne ve 

babasının İslâm dairesinde değerlendirilmesi gerektiği hususu delillerle 

ispatlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda müellifin ileri sürdüğü deliller şu 

şekilde sıralanabilir: 

• Hz. Peygamberin anne ve babası fetret ehlinden olduğu için 

cennetliktir. 

•  Hz. Peygamber’in nuru ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. 

Âdem’den intikal etmiştir. 

• Bütün ataları nikâhlı evlilikten gelmiş ve ebeveyni şirk pisliğinden 

uzak olmuştur.  

• Hz. Peygamber’in ebeveyni Haniflerden olduğu için müminlerdendir.  

• Ebeveyni Hz. Peygamber’in duasına binaen diriltilip iman etmiştir. 

Hasan Hilmî bu görüşlerini eserinde hem mensur hem de manzum 

şekilde ifade etmiştir. Necâtü’l-Ebeveyn’in derkenarlarında yer alan soru ve 

cevaplardan oluşan kısımlarda ise müellif, konuyla ilgili açıklayıcı ve 

tamamlayıcı bilgilere yer vermiştir. Müellif, ebeveynin dinî konumunu ele 

alırken detay ve rivayetler arasında boğulmamış, temel hususlara değinmiştir. 

Müellifin bu eseri XIX. yüzyıl Osmanlı ilim ve tasavvuf çevrelerinde tartışma 

konusu olan Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî konumu hakkında fikir 

vermesi ve dönemin kültürel kabullerini yansıtması bakımından önem arz 

etmektedir. Ayrıca son dönem Osmanlı metinlerinden biri olan Necâtü’l-

Ebeveyn’in dil ve imla hususiyetleri ile dildeki değişmeleri göstermesi 

açısından dikkate değer bir eser olduğu kanaatindeyiz. 
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Osmanlı devletinin içtimai, siyasi, kültürel alanlarda en parlak olduğu 

dönem XVI. yüzyıldır. Bu dönem padişahlarından olan Kanuni Sultan 

Süleyman zamanında devlet her anlamda en görkemli anları yaşamıştır. Sanatı 

seven ve kendisi de çeşitli sanat dallarıyla uğraşan Kanuni’nin destekleri 

sayesinde o dönemde şair ve sanatçı sayısında artış olduğu 

gözlemlenmektedir. Osmanlı padişahları, siyasi yapıyı güçlendirip gayret 

gösterirken diğer yandan bilim ve sanatta ilerleme ve yükselme gereğini fark 

etmişler, bunun gerçekleşmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamışlardır. 

(İsen, vd, 2005: 88). Bu şairlerin birçoğunun adı çeşitli biyografik kaynaklarda 

anılsa da hayatı hakkında bilgi bulunmayan şairler de çoğunluktadır. Şiirleri 

çeşitli vesilelerle bulunan ve şairlerinin edebî kişiliği hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz şahıslar, dönemin sosyal hayatı, düşünce dünyası ve uğraşılan 

zevkleri açısından önem arz etmektedir.  

Meşhur olan şahısların yanında yeni değerlendirmeler ile eklenen 

şairler, edebî ve tarihî bilgilere kaynaklık etmektedir. Araştırmacılar 

tarafından yapılan mecmua, cönk, tezkire, biyografi kaynakları, kütüphane ve 

arşiv katalog taramaları gibi çalışmalar sayesinde bu türden şairlerin eserlerine 

rastlanmaktadır. Bu şekilde günümüze ulaşan şairlerin hayatları ve edebî 

kişilikleri ile ilgili bilgiler için onların şiirlerinin toplanması, bu şiirlerin 

incelenmesi gerekmektedir. Böylelikle biyografik eserlerde isimlerine 

rastlanmayan şairler, içinden geldiği edebiyat geleneğinde anılabilir ve 

unutulmaktan kurtulabilirler.  

Divan edebiyatı kaynaklarında71 Binâyî hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Bu sebeple, şair için söylenecek olanlar elimizde bulunan 

 
71 Binâyî ile ilgili bilgi bulunma ihtimalinin görüldüğü fakat bir kayda rastlanmadığı tezkireler, 

biyografik eserler ve künyeleri şunlardır (şairin yaşadığı yüzyılı içeren kaynaklara öncelikli 

olarak bakılmıştır. Şairden sonraki yüzyılda yazılan tezkireler genellikle kendi dönemi 
sanatçılarını işlediğinden, bu tezkirelere bakılmış fakat kaynakçaya eklenmemiştir): Tuman, M. 

N. (2001). Tuhfe-i Nailî. Bizim Büro Yayınları.  

Babacan, İ. (2007). 16. asırda osmanlı sahası şâirleri hakkında yazılmış “tezkire-i mecâlis-i 

şu’arâ-yı rûm” adlı tanınmayan bir tezkire. Bilig, 40. Babacan, İ. (hzl), (2010). Tezkire-i 
Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Vizyon Yayınları. Kut, G. (hzl), (1978). Sehî Bey, 

Heşt Behişt. Harvard University. Canım, R. (hzl), (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-şu’arâ ve 

Tabsırâtü’n-Nuzamâ. Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Solmaz, S. (hzl), (2005). 

Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Kutluk, İ. (hzl), (1997). 
Tezkiretü’ş-şu’ara. Beyâni Mustafa bin Carullah. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Kutluk, İ. 

(hzl), (1981). Tezkiretü’ş-şu’arâ, Kınalızâde Hasan Çelebi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

Kılıç, F. (hzl), (2010). Meşâirü’ş-şu’arâ, İnceleme-Metin. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. 

İpekten, H., İsen, M., Toparlı, R., Okçu, N. Ve Karabey, T. (1988). Tezkirelere Göre Divan 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İsen, M. (hzl), (1994). 

Gelibolulu Ali Mustafa Efendi, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Atatürk Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu Yayınları. Yılmaz, K. (hzl), (2001). Güftî ve Teşrifâtü’ş-Şu’arâ’sı. Atatürk Kültür 

Merkezi Yayınları. 
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şiirlerinden yapılacak çıkarımlar olacaktır. Divan nüshalarına girmeyen veya 

bulunmayan nüshalardan kaynaklanan eksik şiirlerin bulunmasında 

mecmualar, önemli metinlerdir. (Aydemir, 207: 127). Mecmualar ile birlikte 

arşiv kaynaklarının da gün yüzüne çıkmamış şair ve şiirler konusunda önemli 

olduğu bilinmektedir. Osmanlı Arşivi kataloglarında bulunan Binâyî’nin 

şiirleri dönemin edebî ve tarihî hayatına katkıda bulunmaktadır. Bundan 

dolayı bu çalışmada Binâyî’nin tespit edilen şiirlerinden hareketle edebî 

kişiliği hakkında çıkarımlarda bulunmaya çalışılacaktır. Ayrıca şiirler şekil ve 

muhteva olarak incelenecek ve çalışma sonunda Binâyî’nin şimdiye kadar 

elde edilen şiirlerinin transkribe edilmiş hâli ve arşivdeki görüntüleri 

verilecektir. 

 

Binâyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği 

Bir şairin edebî kişilik değerlendirilmesinde kendi devrindeki tezkire 

yazarları önemli yer tutmaktadır. Tezkirelerde yer alan şairlerin doğumu, 

ölümü, ne işle meşgul oldukları, şiir dili, üslupları vb. gibi bilgiler okuyucuya 

şair hakkında bir görüşün oluşmasını sağlarlar. Fakat bu tezkirelerde, o 

dönemdeki her şair yer bulamaz. On altıncı yüzyılda belirgin olan toplumsal 

sınıflanmada sanat, edebiyat ve kültür merkezi durumundaki şehirlerde 

yaşamayan ya da şehirde yaşayıp yine de mahalli kalan bazı şairler istisnai 

olarak biyografik kaynaklarında yer bulamamışlardır. (Donuk, 2013: 1223). 

Şair Binâyî de bu şairlerden biridir. Bu nedenle şair hakkında bilgiler için 

referans olarak şairin şiirleri alınacaktır. Binâyî’nin kesin olarak doğum tarihi 

bilinmemektedir. Fakat Kanuni Sultan Süleyman’a (1520-1566) sunulmak 

üzere yazdığı şiirler bulunduğu için on beşinci yüzyıl sonu ya da on altıncı 

yüzyılın başında doğmuş olabileceği tahminini yürütmek mümkündür. 

Kaynaklarda on altıncı yüzyılda yaşamış Binâyî mahlaslı bir şairden söz 

edilmemektedir. “On altıncı yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire 

niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Binâyî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr 

vr.8a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır”. (Kaplan, 2020). Gazel şu 

şekildedir: 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

Ṣubḥa dek her şeb ḥisār-ı ġamda nevbet beklerüz 

Çalınur bir gün diyü biz kūs-i rıḥlet beklerüz 

 

Baḳmazuz dünyā-yı dūna el çeküp her nesneden 

Ḳāniʿüz ʿAnḳā gibi künc-i ḳanāʿat beklerüz 
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Pādişāhum pāsbānum işigüňde ṣubḥa dek 

İtlerüňle her gice kūyunda nevbet beklerüz 

 

Çün belī didük belāya dönmezüz ikrārdan 

ʿĀşıḳ u ṣādıḳlaruz künc-i maḥabbet beklerüz 

 

Şīşe-i çeşmüm izüň ṭozıyla ṭolsa ṭaʿn degül 

Bir nice gündür Bināyī biz de sāʿat beklerüz72 

 

Mürettep bir divanının olup olmadığı bilinmeyen Binâyî’nin şiirlerine 

çeşitli mecmualarda rastlanmaktadır. On altıncı yüzyılda yazılan bir mecmua 

olan Pervane Bey Nazire Mecmuası da bunlardan biridir ve içinde Binâyî’ye 

ait bir gazel bulunmaktadır. Gazel şu şekildedir:  

 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

ʿĀḳıbet uçar ḳafesden murġ-ı rūḥ-ı pākümüz 

Bī-ḥużūr olmaz aňa aṣlā dil-i bī-bākümüz 

 

Bir niçe ʿāşıḳlaruz Ferhād-ile Mecnûn-ile 

Derd ü miḥnetle ezel taḫmīr olubdur ḫākümüz 

 

Yimeyem bir gün anı ben ölürem yaz u ḳış 

Ġam diyem ẓālim değül midür bizüm tiryākümüz 

 

N’ola eylerse tecelli on sekiz biň ʿāleme 

Gün gibi virür cilā āyīne-i idrākümüz 

 
72 Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim 

Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 8b. 
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ʿĀlem bāṭın gözi ile temāşā itmege 

Göz göz olmışdur Bināyī sīne-i ṣad-çākmüz73 

 

Doğum yeri olarak tam bir bilgi bulunmasa da şehr-i Halep’ten Rum’a 

geldiğini bir mısraında belirtmiştir.  

ʿAzm idüp şehr-i Ḥaleb’den eylerim Rūm’a sefer 

Geşt idüp başdan başa gördüm Ḳaramān yolların (G.3/4) 

Bu durum Halep’te yaşadığını daha sonra Anadolu’ya geldiğini de 

hatıra getirmektedir. Karaman illerini dolaştığını ama İstanbul’a gidemediğini 

de başka bir mısraında yazmıştır.  

Ayru düşdüm şehr-i İslâmbol’a gitmedüm bile (K.2/2) 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar neticesinde Binâyî’ye ait toplamda 

sekiz manzumeye rastlanmıştır. Manzumelerin hem şekil hem muhteva 

itibarıyla klasik Türk şiiri geleneğine dâhil olduğu görülmektedir. Binâyî’nin 

şiirleri, bu gelenek içerisinde olan müseddes, gazel, kaside gibi formlar ile 

oluşturulmuştur. Bu farklı formların kullanılması, şairin nazım şekilleri 

bilgisini göstermektedir.  

Binâyî’nin ismine tezkirelerde rastlanmadığı için edebî kişiliği 

hakkında bilgiler şiirlerden hareketle yapılacaktır. Çünkü divan şairlerinin 

edebî kişilikleri için değerlendirmede bulunurken başvurulacak ilk 

kaynaklardan biri tezkirelerdir. Bu kaynakların dışında şairin yazmış olduğu 

şiirler de edebî kişiliklerinin ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir. 

Çünkü gelenek içinde hemen hemen her şair, yazdığı şiirlerinde kendi 

şairlikleri ve şiir anlayışları hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 

Divanların ön kısmında bulunan dibaceler eseri kaleme alan şairin şiir ve şair 

hakkında görüşlerini içerir. Eğer şairin divanına ulaşılamazsa şiirlerin arasına 

serpiştirilen beyit ve mısralar takip edilmelidir. Binâyî de birçok şair gibi bu 

geleneğe uymuş ve şiirlerinde edebî kişiliği üzerine bazı ipuçları vermiştir. 

Şair, yaptığı sanatın sıkıntılardan oluşan hâlini anlatmanın bir yolu olduğunu 

söylemiştir. 

Baḥr-ı ġam-ı mecnunam derd ü belādur sanʿatım 

Zülfüňüň sevdāsıdur başumda tāc u devletim (G/4/1) 

 
73 Güler, S. (2006). Pervane Beg Nazire Mecmuası (230b-261a) transkriptli, Edisyon 

Kritikli Metin. Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 135. 
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Şairlerin geneline bakıldığında edebî kişilik oluşumu ve şairliklerinin 

olgunlaşması sürecinde kendilerine örnek aldığı, büyük gördüğü ve emsal 

kabul ettikleri şairler vardır. Bu şairlerin etkisi gerek yazılan şiirlerdeki 

nazirelerde gerek şairin kendisinin açık açık yazdığı dizelerde görülür. Binâyî 

de model aldığı, yolundan gittiği şairi dizelerinde belirtmiştir. Nizâmî-i 

Gencevî’yi şairliğinin teşekküllünde “el aldım” diyecek kadar benimsemiştir. 

Nizâmî’nin şiirlerinde aşk kahramanlarının destansı hayatları vardır. Şair 

Nizâmî, Firdevsî’nin destansı şiir türünü zirveye taşımış, mensur olmayan aşk 

hikâyelerinin en büyük üstadı unvanını kazanmış, Fars edebiyatında hamse 

türünün kuruculuğu pâyesini elde etmiştir.” (Kanar, 2007: 183). Binâyî’nin 

dizelerinde de Ferhat, Mecnûn, Şîrîn, Leylâ gibi kahramanlar sıklıkla 

geçmektedir.  

Gencīne-i Niẓāmī’ye buldum Bināyī yol 

Baňa ḳuşatdı himmet eli Ḥüsrevāne tīġ 

 

ŞİİRLERİ 

Şekil İncelemesi 

Binâyî’nin elimizde bulunan şiirlerine bakıldığında klasik Türk 

edebiyatındaki nazım şekillerinin çoğunu kullandığı görülür. Şair nazım 

şekillerinden kasideyi, müseddesi ve gazeli kullanmıştır. Aruzu, kafiyeyi, 

terkipleri, dili ve üslubu son derece iyi kullanan şairin, şiir yazmadaki ustalığı 

açıkça görülmektedir. Aruzun sık kullanılan vezinlerini tercih eden Binâyî’nin 

aruzu şiire uygulama kısmında başarılı olduğu söylenebilir. Toplam 162 

mısradan oluşan manzumelerdeki vezin kusuru dört beyiti bulmaktadır.  

Divan şairlerinin en çok kullandığı aruz kalıbı olan “Fāʿilātün, fāʿilātün, 

fāʿilātün, fāʿilün” kalıbı Binâyî’nin de gazellerinde kullandığı kalıptır. Bu 

kalıbın Türkçe söyleyişlere uygunluğu, düşünce ve hayalleri aktarma 

konusundaki rahatlığı, divan şairlerinin onu tercih etme sebeplerindendir. 

Şairin müseddes ve gazelleri dışındaki kasidesi de yine divan şiiri geleneğinin 

alışılmış ve tercih edilen kalıplarından olan “Mef’ūlü, fāʿilātü, mefāʿīlü, 

fāʿilün”dür.  

Binâyî Farsça bir kelime olan tîğ kelimesini kasidesine redif olarak 

seçmiştir. Diğer şiirlerinde tercih ettiği kafiye ve redif oranı da genellikle 

Türkçe kelimelerden oluşmaktadır. Bu oranlara bakıldığında diğer divan 

şairleri ile aynı ve benzer kafiye ve redifleri (beklerüz, varimiş, bağladı, gönül, 

yolların) kullandığı görülmektedir. Binâyî’nin, divan şiiri kültürüne hâkim bir 

şair olduğu kafiye ve redif seçimlerinden de anlaşılabilmektedir. 
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Dil-İmlâ İncelemesi 

Şiirlerin kaleme alınış amacı şairin durumunu belirtmek ve okuyucuya 

bir şeyler öğretmektir. Binâyî’nin de duygularını başarılı bir şekilde şiirlere 

aktardığı görülmektedir. Öğretici üslup unsuru taşıyan şiirlerin sade olması, o 

şiirlerin bir amaç taşıdığını göstermektedir. Dönemine göre sade ve akıcı bir 

dil kullandığı için beyitlerin rahat anlaşıldığı söylenir. Kasidede, gazelde ve 

kullandığı bütün nazım şekillerinde dil aynıdır. Şair, divan edebiyatının anlam 

dünyasına hâkimdir ve şiirlerinde mazmunları, hayalleri, telmih sanatını 

zorlanmadan kullanmıştır. Örneğin şiirlerinde; Mecnûn, Ferhâd, Leylâ gibi en 

çok kullanılan aşk kahramanları karşımıza çıkmaktadır. Bu durum şairin 

anlatmak istediği hâl üzerinden bu kahramanların hikâyelerini hatırlamayı 

sağlamaktadır. Telmih sanatının bir başka misali dönemin padişahı Sultan 

Süleyman için yaptığı benzetmeler ile gösterilebilir. Örneğin İran’ın millî 

kahramanı ve güç sembolü olarak bilinen Zaloğlu Rüstem’in hatırlatıldığı 

beyit şu şekildedir: 

Sulṭān-ı taḥt-ı şerʿ vü Süleymān-ı mihr-i dīn 

Kandan ḳuşandı Rüstem-i Zāl-ı zamāne tīġ (K/16) 

Şair şiirlerini oluştururken bir amacı olduğunu ve padişaha hâlini arz 

etmek istediğini belirtir. Bu istek doğrultusunda oluşturduğu şiirlerinde 

padişahı öven, onun olumlu özelliklerini sıralayan beyitler görülür ve şair 

bunları yazarken yapılan teşbih sanatlarını ustaca kullanır.  

Behrām öňüňce ṭaň mı götürürse deste ḥūb 

Lāyıḳ mıdur maṣāfuňa her bir çobāna tīġ (K/25) 

 

Emr-i şerīfüňile ḳaçan k’ola bī-ḳarār 

Virür firār Ḫüsrev-i Māzenderān’a tīġ (K/26) 

Binâyî’nin şiirlerinde klasik Osmanlı Türkçesi izleri bulunmaktadır. 

Örneğin ünsüz uyumu divan şairlerinin genelinde olan bir durumdur. 

Özellikle d sesi sert ünsüzle biten bir kelimeye eklendiğinde t harfi olarak 

değişmemiştir. Bu ekler Arap alfabesinde daima (د) ile yazılır. Bunun için bu 

eklerin ötümsüz şekillerinin bulunup bulunmadığı bilinememektedir. 

(Kartallıoğlu, 2011: 528). 

Meydāna girdi çıḳdı ḳınından bigāne tīġ (K.1/1) 

 

Gitdügüň yollarda itüň izinüň ḳumın görüp (G. 1/5) 
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Şiirlerde genel itibarıyla Eski Anadolu Türkçesi özellikleri hâkimdir. 

Eski Anadolu Türkçesinde ilgi durumu eki daima yuvarlak olarak 

kullanılmaktadır. Bu durum Binâyî’nin şiirlerinde de bulunmaktadır. 

Başına bindi düşmenüňüň inmek istemez 

Ṣorḳuç yirine oldı aňa ṭaylasāne tīġ (K. 1/30) 

 

Gamze-yi cellāduň almışdur ele tīr ü kemān 

Sīne taʿlīm-ḫānedür anuň nişānıdur gönül (G. 2/4) 

 

Baḳmazuz dünyā-yı dūna el çeküp her nesneden 

Ḳāniʿüz ʿAnḳā gibi künc-i ḳanāʿat beklerüz 

 

Üslup İncelemesi 

Elimizde bulunan şiirlerine bakıldığında şairin şiirden anlayan biri 

olduğu anlaşılmaktadır. Hikemî tarza yakın bir üslup ile beraber lirik tarz da 

mevcuttur. Şairin bilgece kullandığı üslup ile birlikte dokunaklı söyleyişi 

birleşince okuyuculara öğüt verirken duygulandıran bir anlatım ortaya 

çıkmaktadır: 

Çün belī didük belāya dönmezüz ikrārdan 

ʿĀşıḳ u ṣādıḳlaruz künc-i maḥabbet beklerüz 

 

Mesnevi kahramanlarının en çileli âşıklarından Ferhat ile Mecnûn’un 

Binâyî’den el aldığını, onların çektiği acıların daha üstününü kendisinin 

yaşadığını söyler.  

Kūh-ken Mecnūn ile el aldılar benden gelüp 

Ol iki diyü anlar öğrendi erkān yolların (G.3/2) 

 

ʿAşḳ cāmın içdi Ferhādile Mecnūn geçdiler 

Ṣun baňa ey sāki-yi bāḳī gelüp der nevbetim (G.4/3) 

 

Şair bazen sözlerinin gönül eğlencesi olduğunu bazen de dert ve sıkıntı 

ile dolu bir sanatı olduğunu söyler.  
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Şiʿrüm pür sözüm göňül eglencesidür ezberüm (M.4/3) 

 

Baḥr-ı ġam-ı Mecnūnam derd ü belādur sanʿatum (G.4/1) 

 

Şairin, Sultan Süleyman’dan yardım beklediği, bunun için yollara 

düştüğü ve şiirler kaleme aldığı bilinmektedir. Bu “yakınma” durumu 

dizelerde kendini göstermektedir. Padişahtan iltifat görme arzusuyla yazdığı 

şiirlerde ricada bulunma söz konusudur.  

Ey Bināyī pādişāha ḥālimi ʿarż itmege 

Bunca gündür beklerim Sulṭān Süleymān yolların (G.3/6) 

 

Ḥażret-i Sulṭān Süleymān’a Bināyī yazdurup 

Ḥāliňi ʿarż itmenüň şimdi zamānıdur göňül (G.2/5) 

 

Küstaḫāne gör Bināyī ʿarż-ı ḥāl itmek diler (M.5/3) 

 

Bu örnekler bağlamında Binâyî’nin klasik şiir yazmak için konu ve 

üslup özelliklerine hâkim olduğu söylenir. Mürettep bir divanda olmasa bile 

farklı yerlerde bulunan şiirleri bir arada incelendiğinde kullanılan mazmunlar, 

hayal dünyası, bazen dünya nimeti bazen de ilahî aşk arayışında yazılan sözler 

ile bir anlam dünyasının olduğu görülmektedir. Binâyî şiirlerinde amacını, 

düşüncelerini, hayallerini yansıtan ve okuyucuya bunu hissettiren bir şairdir.  

 

Muhteva İncelemesi 

Binâyî’nin özellikle gazellerine bakıldığında padişaha olan sevgisi 

açıkça görülmektedir. Onun sevgisini ve inayetini kazanmak için yurdunu 

değiştirdiğini ve padişahtan gelecek yardım ile geçindiğini yazmaktadır. Bir 

mümin olarak âşıkâne yazdığı gazelinde Müslüman portresi göze çarpmakta 

ve elest bezminde verdiği sözü hatırlatmaktadır: 

Çün belī didük belāya dönmezüz ikrārdan 

ʿĀşıḳ u ṣādıḳlaruz künc-i maḥabbet beklerüz 

Kasidesinde kullandığı rindâne üslup, gazellerinde yerini âşıkâne 

söyleyişe bırakır. Özellikle padişaha ulaşmak ve durumunu anlatmak istediği 
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beyitlerde lirik söyleyişlerin havası vardır. Osmanlı devletinin güçlü bir 

zamanında şiirlerini yazan Binâyî, manzumelerinde dönem padişahının 

kudretini yansıtmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın hem askerî hem de siyasi 

başarılarının övgüsünü tam teşekküllü bir şekilde yapmıştır. Osmanlı 

padişahlarının halife sıfatına sahip olmaları sebebiyle hem dinin koruyucusu 

hem de düşmanlara karşı savunucusu olduğunu vurgulamıştır. Padişahın 

düşmanlarına karşı çok sert olduğunu ama himayesindekilere şefkatte, 

merhamette en üstte olduğunu yazmıştır. Padişahın ayrıca din ve devlet 

yolunda savaşlar yaptığını, düşmanlarına karşı acımasız olduğunu anlatmıştır.  

Her şair gibi kendi şairliğinin ustalığını öven ve hak ettiğini 

görmemekten yakınan mısraları vardır. Felekten, bahtından şikâyet 

etmektedir.  

Ḥasret ü derdile ben düşdüm diyār-ı ġurbete  

Çaldı yapışdı beni çün dest-i firḳat baġladı (G.1/4) 

Allah’a şükrederek padişaha kavuştuğunu ve artık onun da bir sahibi 

olduğunu yazdığı mısralarda şairin hedeflediği bir durumun ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır.  

Minnet Allāh’a benüm bir ʿālī-şānum var imiş 

Sulṭān Süleymān gibi bir ṣāhib-ḳırānum var imiş 

Binâyî’nin sade bir dille yazılmış şiirlerinde deyimler de 

bulunmaktadır. Çoğunluğu halk söyleyişi olarak nitelendirilebilecek deyimler 

şu şekildedir: 

bel bağla-, kılıç kuşan- (K/15); aksi düş- (K/24); gözyaşı sel ol- 

(M.II/1); ayrı düş- (M.II/2); baş alıp git- (M. II/3); yüz sür- (M.IV/2); haber 

al- (M.V/2); arzıhal et-(M.V/3, G.2/5); dert et-(M.V/4); gurbete düş- (G.1/4); 

ömrü heba et- (G.1/6); gafil düş- (G.1/6); el al- (G.3/3); ele al- (G.2/4); azim 

et- (G.3/4); kıymeti ol- (G.4/5). 

Elde edilen şiirlere dayanarak şair Binâyî için verilen bilgilerin sınırlı 

ve tahmine dayalı olduğu görülmektedir. Binâyî’nin bu çalışmada ulaşılan 

şiirleri ile birlikte ulaşılamayan ya da gün yüzüne çıkmamış başka şiirlerinin 

de olması muhtemeldir. Tasnif edilecek her kaynak ile elde edilecek mecmua-

cönk-belge kayıtlarında, Binâyî hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkması 

olasıdır.  
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SONUÇ 

Divan edebiyatı, eserlerini daha çok yazılı kaynaklardan oluşturan bir 

gelenektir. Bu yazılı kaynaklar şairlerin hayatları, eğitim durumları, aileleri, 

kişilikleri, eserleri vb. gibi konularda bilgi aktaran tezkireler, biyografik 

eserler, ansiklopedik kaynaklar ya da mecmualardan oluşmaktadır. Ana 

kaynak olarak sıralananların yanında gün yüzüne çıkmayan, köşede unutulan, 

kayıt altına alınmayan şiirler ve şairler de bulunmaktadır. İşte biyografik 

kaynaklar haricinde haberdar olunan bir şair de Binâyî’dir. On altıncı yüzyılda 

yaşamış ve yetişmiş bir şair olan Binâyî hakkında tezkire, biyografik eser gibi 

kaynaklarda bilgi bulunamamıştır. Şimdiye kadar tespit edilen ve çeşitli 

vesilelerle incelenen, kayıt altına alınan şiirlerine bakıldığında şairin klasik 

şiir geleneğine hâkim olduğu ve şiir sanatını iyi bir şekilde icra ettiği 

görülmektedir. Binâyî’nin divanı, divançesi ya da herhangi bir eseri 

günümüze ulaşmamıştır, fakat tezkirelerde ve çeşitli kayıtlarda şiirlerinin 

örneklerine denk gelinmiştir. Binâyî’nin bu çalışmadaki şiirleri Başbakanlık 

Osmanlı Arşivlerine kayıtlı olanlardır.  

Farklı nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri incelendiğinde şekil, muhteva, 

dil, üslup gibi özellikleriyle iyi bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Altı gazel, bir 

kaside ve bir müseddes ile şimdiye kadar toplamda 162 mısra ile Binâyî 

yazmış olduğu şiirlerde ağır ve yapmacıklıktan uzak bir dil kullanmıştır. 

Vezin ve kafiye unsurlarını başarı ile şiirlerine aksettirdiği görülen şairin 

mazmun ve hayalleri ustaca yansıttığı bir gerçektir. Maddi ve manevi kaygılar 

içinde padişaha arz-ı hâl şeklinde yazdığı yakınma muhtevalı şiirleri şairin 

hayatında değişiklikler yapmak istediğinin göstergesidir. Çünkü 

doğduğu/yaşadığı yeri bırakıp padişahın bulunduğu yere gittiğini mısralarında 

dile getirmiştir. Hikemi ve lirik üslubu şiirlerinde kullanan Binâyî’nin 

Müslüman bir portre çizdiği görülmektedir. Edebî kişiliği hakkında 

çıkarımlarda bulunmak için şiirleri incelendiğinde aruzla şiir yazdığı ve 

mazmun, ince hayal ve edebî sanatları iyi bir şekilde kullandığı görülmüştür. 

Halk söyleyişi olarak deyimleri de kullandığı şiirlerinde sade anlatım, rahat 

anlaşılırlığı sağlamıştır.  

Şair her şeyin Allah’tan geldiğini bilip ona göre davrandığını şiirlerinde 

aksettirmektedir. İtikat sahibi bir mümin şeklinde şiirlerini yazan şair, ilahi 

aşkın yanında beşeri bir aşktan yana dert çektiğini söylemektedir. Şairin hem 

hayatı hem edebî kişiliği için edinilecek bilgiler, şiirlerinden ibarettir. Bu 

konuda detaylı bilgiye ulaşmak, şairin şiirlerine tezkirelerde, mecmualarda ya 

da başka kaynaklarda rastlamak ile mümkündür. Böylelikle hem edebiyat 

tarihine bir şairin daha şiirleri ve özellikleri eklenmiş olacak hem de şairin 

karanlıkta kalan yönleri için detaylı değerlendirme yapma imkânı olacaktır.  
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EKLER 

Binâyî’nin Şiirleri 

Kasîde 

Mef’ūlü, fāʿilātü, mefāʿīlü, fāʿilün    

1 Meydāna girdi çıḳdı ḳınından bigāne tīġ 

Döndi bir uyḫusından uyanmış yılana tīġ 

 

Başından aşsa düşmen-i dūnuň ʿaceb mi kim 

Beňzer yolında tüz aḳar āb-ı revāna tīġ 

 

Bir gül nihâli gibi güzel taze naḫl olur 

Gülzār-ı rāzım içinde yanduḳça ḳana tīġ 

 

Cevherleri yüzinde kevākib-misāl olup 

Ḫurşīde döndi şemseleri āsumāna tīġ 

 

5 Rūz-ı veġāda geh dil olur gāh dil virür 

Beňzer miyān-ı maʿrekede tercümāna tīġ 

 

Ḳırḳ ʿadūya furṣatile darbeler çalup 

Gösterdi dest-i bürdini gürz-i girāna tīġ 

 

Ebr-i siyāha döndi cihān dūd-ı āhile 

Her kūşesinden beňzedi berḳ-i cihāna tīġ 

 

Ḫˇān-ı ʿadūyı serkeşile ṭopṭolu olup 

Döndi şefḳatde māh-ı nev-i āsumāna tīġ 

 

Ṣafī dil oldı düşmene eyler muʿānaka 
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Beňzer meselde māder-i pür-mihribāna tīġ 

 

10 Sūr-ı maṣāfa yaḳdı nice āteş işleri 

Cevherlerile beňzedi bir zer-feşāna tīġ 

 

Ḳan yaġdurur hemīşe seḥāb-ı ecel gibi 

Ṭūfān ḳoparsa ṭaň mı zemin ü zamāna tīġ 

 

Farḳ-ı ʿadū ki kūh-ı belā āsiyābıdur 

Beňzer aňa ḥavāle olan nāvıdāna tīġ 

 

Ṣan kūs-i rıḥlet-i ecel oldı ser-i ʿadū 

Anı getürdi zaḫmeler ile fiġāna tīġ 

 

Cān-ı ʿadūyı ḥabs-i bedenden çıḳarmaġa 

Döndi ecel bir uġrıya vü rusimāna tīġ 

 

15 Bir pīr-i pür-ṣafā dil ü gevhere nisārdür 

Bil baġlayup ḳılıç ḳuşadur her cüvāne tīġ 

 

Sulṭān-ı taḥt-ı şerʿ vü Süleymān-ı mihr-i dīn 

Kandan ḳuşandı Rüstem-i Zāl-ı zamāne tīġ 

 

Bir nīldür ki ʿasker-i aʿdāya tüz aḳar 

Emvāc-ı pür-belādur o siyl-i revāne tīġ 

 

Ṭaň mı şihāb inerse semādan işigine 

Gökden iner çü ḥüsrev-i ṣāḥib ḳırāna tīġ 
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Olup hemīşe ʿaskeri bir nevʿe busitān 

Süsenler ile serv olur ol busitāna tīġ 

 

20 Keff-i ʿadūya ḳulzüm-i baḥr-ı ecel olup 

Oldı neheng o ḳulzüm-ı ḫoş bī-kerāna tīġ 

 

Ṣaḳlar hemīşe devletile dīn ḥıṣārını 

Burc-ı saʿādetüňde dutup pāsubāna tīġ 

 

Devrüňde bir dilāver olupdur gögüs gerüp 

Dā´im bürahne ḫaṣma çıḳar pehlüvāna tīġ 

 

Ciyşüň ġubārı her dem olup ḫaric heştümīn 

Beňzer nücūma ṭoylaru kehkeşāna tīġ 

 

Düşdi yüzine çehresinüň ʿaksi düşmenüň 

Ditrer elinde benzedi berg-i ḫazāna tīġ 

 

25 Behrām öňüňce ṭaň mı götürürse deste ḥūb 

Lāyıḳ mıdur maṣāfuňa her bir çobāna tīġ 

 

Emr-i şerīfüňile ḳaçan k’ola bī-ḳarār 

Virür firār Ḫüsrev-i Māzenderān’a tīġ 

 

Farḳ-ı ʿadū felekdeyise ay u gün gibi 

Baş egdürür ḳapuňda aňa āsitāne tīġ 

 

Yaḳdı ʿadūyı āteş-i ḳahruň şu resme kim 

Ḫākister oldı anuňile yana yana tīġ 
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Düşdi felekde ḫavfuňile nīze-yi şihāb 

Sen yeryüzinde göstereliden Sinān’a tīġ 

 

30 Başına bindi düşmenüňüň inmek istemez 

Ṣorḳuç yirine oldı aňa ṭaylasāne tīġ 

 

Eyler şihābı çarḫ hilālile iḳtirān 

Öpse rikāb-ı devletüňi dervişāne tīġ 

 

Gencine-yi Niẓāmī’ye buldum Bināyī yol 

Baňa ḳuşatdı himmet eli Ḥüsrevāne tīġ 

 

Yaṣılduġınca ḳahruňile yāyı düşmenüň 

Olup murāduň oḳlarına hem nişāne tīġ 

 

ʿĀlem ʿadāletüňde senüň ber-ḳarār olup 

Senden yitişe mehdi-yi ṣāḥib zamāna tīġ 

 

Müseddes 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

I 

Gün gibi bildüm ki bir şāh-ı cihānum varimiş 

Asitānında anuňçün kim mekānum varimiş 

Minnet Allāh’a benüm bir ʿāli-şānum varimiş 

Sulṭān Süleymān gibi bir ṣāhib-ḳırānum varimiş 

Devlet ü iḳbāl-baḫt kāmrānum varimiş 

Kim seni bir daḫı görmege zamānum varimiş 

 

II 
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Firḳatüňden gözlerüm yaşını döndürdün sele 

Ayru düşdüm şehr-i İslâmbol’a gitmedüm bile 

Başum alup gideyin şimdengirü elden ele 

Ḥamdilillāh kim yüzüňi bir daḫı gördüm hele 

Devlet ü iḳbāl-baḫt kāmrānum varimiş 

Kim seni bir daḫı görmege zamānum varimiş 

 

III 

Yalňız şehrüňe geldügüm baňa şöhret yeter 

Ḫāk-i pāyuň gözlerüme tūtiyā minnet yeter 

Atlarıňuň çulı egnümde şehā ḫilʿat yeter 

Sen şehinşāhı cihānda gördüğüm devlet yeter 

Devlet ü iḳbāl-baḫt kāmrānum varimiş 

Kim seni bir daḫı görmege zamānum varimiş 

 

IV 

Pādişāhum senden ayru nār-ı firḳatdur yerim 

Ḫāk-i pāyuňa varup yüzümi sürmek isterim 

Şiʿrüm pür sözüm göňül eglencesidür ezberim 

Çoḳ şükür gördüm yine ol pādişāh-ı kişverim 

Devlet ü iḳbāl-baḫt kāmrānum varimiş 

Kim seni bir daḫı görmege zamānum varimiş 

 

V 

Rum ilinden her dem ey bād-ı ṣabā itsen güzer 

Pādişāh-ı heft-kişverden bize al gel ḫaber 

Küstaḫāne gör Bināyī ʿarż-ı ḥāl itmek diler 

Oḳuram bu maṭlaʿı derd eyleyüp şām u seḥer 

Devlet ü iḳbāl-baḫt kāmrānum varimiş 
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Kim seni bir daḫı görmege zamānum varimiş 

 

Gazeller 

Gazel 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

Tā ki terkīb-i tenüm üstād-ı ḥikmet baġladı 

Bu dili dīvāne zülfünle meveddet baġladı 

 

Ḳā´il olmaz ḳıṣṣa-yı Mecnūn’a ʿışḳ içre göňül 

Dāsitānın vardı dil başḳa ḥikāyet baġladı 

 

Ḳubbe-yi eflāke irgürdi külāhın mihr ü māh 

Asitānuňda senüň şol deňlü rifʿat baġladı 

 

Ḥasret ü derdile ben düşdüm diyār-ı ġurbete  

Çaldı yapışdı beni çün dest-i fürḳat baġladı 

 

Gitdügüň yollarda itüň izinüň ḳumın görüp 

Şīşe-yi çeşmüm hemān ol demde sāʿat baġladı 

 

ʿÖmrüni virür hevāya aldanur ġāfil düşer 

İy Bināyī kim ki bu dehre muḥabbet baġladı 

 

Gazel 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

Şāh-ı ʿışḳuň pādişāhum bir mekānıdur göňül 

ʿArş-ı aʿlāya irerse āşiyānıdur göňül 

 

Sen nihāl-i taze servi ser-firāz olsun diyü 
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Cānı gibi beslemişdür bāġubānıdur göňül 

 

Mihrüme iki ḳoluňdur kim şehā dergāhıňuň 

Rūz u şeb ṭurmaz ṭolanur pāsubānıdur göňül 

 

Gamze-yi cellāduň almışdur ele tīr ü kemān 

Sīne taʿlīm-ḫānedür anuň nişānıdur göňül 

 

Ḥażret-i Sulṭān Süleymān’a Bināyī yazdırıp 

Ḥāliňi ʿarż itmenüň şimdi zamānıdur göňül 

 

Gazel 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

Subḥ olınca gözlerüm her gice cānān yolların 

Bülbül-i şeydā gibi ṣaḥn-ı gülistān yolların 

 

Vādi-yi ʿaşḳa düşüp Mecnūn-ı pür-sevdā gibi 

Ey ṣaçı leylī n’ola düşsem beyābān yolların 

 

Kūh-ken Mecnun ile el aldılar benden gelüp 

Ol iki diyü anlar ögrendi erkān yolların 

 

ʿAzm idüp şehr-i Ḥaleb’den eylerim Rūm’a sefer 

Geşt idüp başdan başa gördüm Ḳaramān yolların 

 

Bāde virdi bu fenā mülki āhım ser-te-ser 

Eşk-i çeşmüm baġladı deryā-yı ʿummān yolların 

 

Ey Bināyī pādişāha ḥālimi ʿarż itmege 
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Bunca gündür beklerim Sulṭān Süleymān yolların 

 

Gazel 

Fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilātün, fāʿilün 

Baḥr-ı ġam-ı mecnunam derd ü belādur sanʿatım 

Zülfüňüň sevdāsıdur başumda tāc u devletim 

 

Bī-sütūnda cān viren Şīrīniçün Ferhād-veş 

Zeyn olupdur ḳanlu ḳanlu lālelerle türbetim 

 

ʿAşḳ cāmın içdi Ferhādile Mecnūn geçdiler 

Sun baňa ey sāki-yi bāḳī gelüp der nevbetim 

 

Ḥamdü li’llāh pādişāhım devletüňde ṣubha dek 

Atlaruňla ḫoş geçer kūyuňda her şeb ṣoḥbetüm 

 

Ey Bināyī sözlerüm mevzūn olurdu rū gibi 

N’eyleyim ol seng-i dil yanında olsa ḳıymetim 
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Kasidenin Arşiv Görüntüsü 
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Gazellerin Arşiv Görüntüsü 
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İnsanların duygu ve durum dünyalarında önemli etkiye sahip olan 

şehirler sosyo-kültürel bağlamda ciddi iletiler taşır. Mekân hatta genel 

çerçevede coğrafya insan ruhunu ve karakterini şekillendirir. Çünkü mekânlar 

ile bireyler arasında kopmayan bir bağ vardır. Bireyin doğduğu, büyüdüğü 

şehir bireye hem kimlik hem de kişilik kazandırır. Şehirler bireye annelik 

yapan bir evdir. Bu ev ruhunu, rengini, sesini ve kokusunu bireye aktarır 

(Işıksalan, 2015: 2). Bu durumu hem dünya edebiyatında hem de Türk 

edebiyatındaki şair ve yazarların hayatlarında hissetmek mümkündür. 

Şehirlerin doğası ile insan doğasının bütünleşmesi ve bu bütünleşme 

sonucunda ortaya çıkan ilham ile Yahya Kemâl Beyatlı, Kaybolan Şehir adlı 

şiirini yazmıştır.  

Göstergebilimsel bir incelemeye konu olan her malzeme, gösterge ve 

kültür ile harmanlanırken ifade alanı bağlamında insanların yaşam 

dünyalarından kesitler sunar. Kesitlerin tümü gösterge taşıyıcıları ve 

aktarıcıları ile yaşam dünyalarını çerçeveleyen her noktanın aydınlanmasını 

sağlar. Medeniyet timsali olan şehirlerin insanlara kimlik kazandırmada ve 

toplumdaki algıyı şekillendirmede çok önemli bir yerinin olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada göstergebilim aracılığıyla modern Türk şiirinin 

önemli isimlerinden Yahya Kemâl Beyatlı’nın çocukluk, hatta gençlik 

yıllarının geçtiği Müslüman-Türk şehri olan Makedonya’nın başkenti Üsküp 

şehrinin işlendiği Kaybolan Şehir adlı şiiri ele alınmıştır. Böylece şiirde yer 

alan kodlarla kültür içerisindeki konumlar, düz ve yan anlam boyutları ortaya 

çıkarılarak şiirin anlam dünyasına farklı bir bakış açısı sunulacaktır. 

 

Yahya Kemâl Beyatlı ve Üsküp 

Türk Edebiyatının önemli şairlerinden olan Yahya Kemâl Beyatlı, saf 

şiirin temsilcisi, yeni ve farklı bakış açısıyla unutulmayan isimlerden 

olmuştur. Yahya Kemâl incelendiğinde ilk dikkat çekici nokta, içerisinde 

yaşadığı mekân veya şehir ile ruhunu özdeşleştirmesidir. Balkan 

coğrafyasının neredeyse her noktasını şiirlerinde görmek mümkündür. Şair, 

Üsküp’ün İshâkiye mahallesinde 1 Aralık 1884 yılında doğmuştur. Şairin 

doğduğu ve büyüdüğü Üsküp, onun duygu dünyasında derin izler bırakmıştır. 

Üsküp, 1392’de Yıldırım Beyazıt tarafından fethedilerek bir Türk şehri hâline 

getirilmiştir. Aslında Sultan Beyazıt tarafından fethedilen yer bir kaledir ve 

şehrin dışındadır. Bu yüzden Üsküp için tamamıyla Osmanlı döneminde 

kurulan bir şehirdir demek mümkündür (Yetiş, 2008: 19).  

Dante’nin Floransa’sı ne ise Yahya Kemâl’in de hayalinde yaşattığı 

Üsküp odur. Bu şehir, Yahya Kemâl’in bir diğer adıyla Ahmet Âgâh’ın 

kişiliğini oluşturmuş, tarih, millet, medeniyet, vatan, din duygularını 

geliştirmiş ve şiirlerine de yansımış olan pek çok değeri barındıran bir güçlü 
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potansiyele sahiptir (Işıksalan, 2015: 3). Yahya Kemâl Üsküp’te yani Evlâd-ı 

Fâtihân diyarında doğduğu için çok mutludur ve genel olarak Balkan 

coğrafyasına çok önem verse de Üsküp’ün ondaki yeri her zaman ayrıdır. Çok 

küçük yaşlarda Üsküp’te şiir yazmaya başlayan şair, kişiliğinde ve hayat 

algısındaki farklılığı Üsküp ile şekillendirmiştir. 

 

Göstergebilim  

Gösterilen ile gösteren arasındaki birleşim sonucu meydana gelen öge, 

gösterge olarak nitelendirilir. Gösterge, gösteren ile gösterilenin çağrışımsal 

toplamıdır (Barthes, 2014: 182; Rifat, 2000: 12). Gösterenler düzleminde 

anlatım, gösterilenler düzleminde ise içerik söz konusu olup biri fiziksel 

olarak görünen varlık diğeri ise fiziksel varlığın zihinsel kavram 

mekanizmasıdır. Saussure, anlam ögeleri düzleminde fiziksel varlık ile 

zihinsel kavramdan sonra anlamlandırma ve anlam sürecinin oluştuğunu ifade 

eder (Fiske, 2003: 67). Bu bağlamda denilebilir ki dil, hem kavranılma hem 

de belirtme içeren gösterge dizgesidir. Dil bu dizgenin en önemlisi olup 

göstergelerin toplum yaşamı içindeki yaşamını inceleyen bir bilimdir. Bu 

bilim toplumsal ruhbilime ve genel ruhbilime bağlanabilir. Göstergebilim (Fr. 

sémiologie < Yun. sêmeîon ‘gösterge’den) olarak adlandırılabilir. 

Göstergebilim, göstergelerin ne olduğunu, hangi yasalara bağlandığını öğretir 

(Saussure, 1998: 46). Görüntüye sahip olan her şey göstergebilimin bir 

malzemesi olup birden çok bilim dalı ile ilişkilendirmek mümkündür. Müzik, 

moda, reklam, şiir, sanat gibi her türlü alana göstergebilimsel yaklaşmak 

mümkündür (Culler, 1985: 100). Göstergeler aracılığıyla insanlar 

düşüncelerini dışa vurarak toplum bilinci ve yaşam dünyası kurmaktadır. Bu 

sebeple gösterge tüm evreni kapsar demek mümkündür (Bulduklu; Karaçor: 

2019: 205).  

Göstergeler toplumsal ve kültürel olarak üretilen kodlar aracılığıyla 

anlam kazanır. Bu kodlar yeniden şekillendirilebilme özelliğine her zaman 

sahiptir. Göstergebilimin esas amacı bütün anlamlı dizgeleri tanımlayabilmek, 

anlayabilmek, yorumlayabilmek ve en sonunda çözümleme süreci ile yeniden 

yapılandırabilmektir. Göstergebilim insanın insan için ve evrenin insan için 

taşıdığı anlamları araştıran bir bilim dalıdır (Rifat, 2009: 7). 

Göstergebilimin Fiske’ye göre üç temel alanı vardır. Birincisi 

göstergenin kendisidir. Bu alanda gösterge çeşitleri, bunların anlam taşıma 

yolları, göstergeleri kullanan insanlarla ilişkilendirilme biçimi yer alır. 

İkincisi içinde göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sistemlerdir. Bu alanda 

ise toplumun ya da kültürün gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen 

kodlar ve bu kodların iletilmesi için var olana iletişim kanallarını işletmek için 

başvurulan yollar vardır. Üçüncüsü ise kodlar ve göstergelerin içinde işlediği 
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kültürdür. Kültür kodlar ve göstergelerin kullanımına bağlı olarak varoluş ve 

biçimlenme şekline bağlı olarak ilerler (Fiske, 2003: 62). Göstergebilimde bu 

üç temel alan dışında bir de düz ve yan anlam ikilemi söz konusudur. Düz 

anlam, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi betimler ve 

göstergenin ortak, duyusal, açık anlamına gönderme yaparken yan anlam 

göstergenin kullanıcıların duyularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel 

değerleriyle buluştuğu etkileşimi ifade eder. Bu durum anlamların öznelliğe 

doğru kaydığı andır. Yorum aşamasında nesne ve göstergeden de etkilenme 

söz konusudur (Fiske, 2003: 116). 

Göstergebilim, dizge, işlev, yapı, gösterge ve iletişim gibi kavramları 

içinde barındıran gösteren ile gösterilen, dizim ve dizge, düz anlam ve yan 

anlam gibi kavramlar aracılığıyla açıklanabilen bir bilim dalıdır. İnsanın 

ürettiği her şey karşıdakine bir anlam iletir. Bu sebeple insana ait olan her şey 

bu süreç içerisinde değerlendirilerek anlamlandırılır. Bir göstergede gösteren 

ile gösterilen arasındaki bu ilişkiye anlamlama denmektedir. Gösterilenler de 

gösterenleri anlamlandırmak için kullanılan belli bir şifrelemeye göre 

şekillenip değişmektedir. Bu şifreler düz anlam ve yan anlam göstergeleri ile 

çözülebilir. Düz anlam herkes tarafından aynı çıkarımların bulunmasına 

olanak tanırken yan anlamda birden çok birleşenden yardım alınır. Örneğin 

yenge kavramında kadın, evli, akraba, aileye kan değil evlilik yoluyla girmiş 

olabilir, bir erkek yengesine kötü gözle bakmaz, amca eşi olabilir, dayı eşi 

olabilir, erkek kardeş eşi olabilir şeklinde sekiz ayrı anlambirimciğe sahiptir. 

Kavramsal göstergede esas olan anlambirimcik olup konuşma esnasında 

bunlardan biri seçilmektedir (Erkman, 2005: 29). Anlamlandırmanın ikinci 

düzeyi olan yan anlama, duygu, heyecan, kültürel değer gibi birden çok 

betimlemenin birleşimiyle buluşur (Barthles, 2012: 85). Yan anlam özellikle 

şiirde çokça kullanılan bir olgu olup yan anlamların yorumlanması okurdan 

okura değişen bir durumdur.  

Şiirde göstergeler yani sözcükler çeşitli görüntüler, çağrışımlar ve aynı 

zamanda duygu değerleri taşır. Bu sözcükler günlük yaşamda kullanılan 

sözcükler olsa da anlam dünyasında başka değerler, yan anlamlar taşırlar. 

Şiirde kullanılan göstergeler çok farklı aktarımlara da sahip olabildikleri için 

bu göstergeleri anlamlandırmak ve şiirin derin yapısını çözmek için 

göstergebilimsel bir analize ihtiyaç duyulabilir. Göstergebilimin esas amacı 

zaten anlatım biçimi dikkate alınarak içeriğin biçimini anlamlandırmak ve şiiri 

yeniden yaşamaktır (Rifat, 1999: 21). Yan anlamlar, mecazlı anlatımlar şiirin 

yapı taşlarıdır. Bu yapı taşlarında ana malzemelerden biri de şiirde şehir 

kavramıdır. Çünkü şehir de bir söylemdir. Şairlerin birçoğu şehri kendi 

yaşadığı dönem ve duygular çerçevesinde değerlendirip yorumlamıştır. 

1920’den 1950’ye kadar yazılmış olan şiirlerde ele alınan şehrin tarihi 

dokusundan, kültürel miras kadar şehir çeşitli noktada ele alınmıştır. 
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Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, Balkanların önemli bir şehri olan Üsküp’ün Yahya 

Kemâl’in kaleminden ele alınışını göstergebilimsel açıdan analiz ederek 

Üsküp’ün dokusunu, tarihî zemini ve kültürel derinliğini anlamak ve Yahya 

Kemâl’in şiir dünyasına göstergeler aracılığıyla inebilmektir. 

 

Sınırlılıklar ve Yöntem 

Bu çalışmada Yahya Kemâl’in Kaybolan Şehir adlı şiiri ele alınacaktır. 

Bu çalışmada Mehmet Rifat’ın Göstergebilimin ABC’si adlı eserinden 

yararlanarak Greimas’ın temel anlamsal yapı ve temel söz dizimsel yapı 

çizgisi bağlamında Greimas Dörtgeni yöntemi uygulanmıştır. Şiir kesitlere 

ayrılarak zıtlıklar, dönüşümler, derin yapı gibi belli bir izlek dâhilinde ele 

alınmıştır. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Kaybolan Şehir 

 

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır, 

Evlâd-ı Fâtihân’a onun yâdigârıdır. 

 

Fîrûze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o; 

Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyla biz’di o. 

 

Üsküp ki Şar Dağı’nda devâmıydı Bursa’nın. 

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. 

 

Üç şanlı harbin arş’a asılmış silâhları 

Parlardı yaşlı gözlere bayram sabâhları. 

 

Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa, 

Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa. 
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İsa Bey’in fetihte açılmış mezarlığı 

Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı. 

 

Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin 

Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için. 

 

Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! 

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir! 

 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, 

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. (Beyatlı, 2003) 

Metin dokuz beyitten oluşmaktadır. Şiirde noktalama işaretleri oldukça 

düzenlidir. Okuyucu bu düzen sayesinde vurgunun yerini anlamakta ve şiiri 

etkili okumaktadır. Her beytin sonunda sözcükler aa, bb, cc, dd şeklinde 

ilerleyen mesnevi nazım şeklini andırmaktadır. Kafiyenin yer aldığı şiirde ses 

dizimine bakıldığında içseste ahenk yer alır ve aynı zamanda sadelik, akıcılık 

dikkat çekicidir. 

 

1. Kesit: Üsküp’ün Elde Edilmesi 

 

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır, 

Evlâd-ı Fâtihân’a onun yâdigârıdır. 

 Tanpınar’ın (2005) da ifade ettiği üzere Yahya Kemâl, başlangıçta bu 

şiirinin adını Üsküp olarak düşünmüştür ve bu yüzden Mısra sonlarında 

Üsküp’ün geçmesini planladığı için buna uygun kafiye bulmaya çalışmıştır. 

Daha sonra doğrudan Üsküp’e ithaf edilmiş olan Kaybolan Şehir adıyla şiiri 

ele almıştır. Hem millî kimlik inşasında hem de şairin debî kimliğinde derin 

izler bırakmış olan Üsküp bu şiirde, geçmişin ihtişamına olan özlem 

kaybedilen ruhtan silinmeyeceği gerçeği ile ilk kesitte yer almaktadır. Üsküp, 

ki edatı ve açıklama cümlesi ile ifade alanı bulmaktadır. Şehrin tanıtıldığı bu 

mısrada Yıldırım Beyazıt’ın Üsküp’ü fethetmesi olayına telmih yapılarak 

metne giriş yapılmıştır. Üsküp’ün Evlâd-ı Fâtihâna hediye edilmiş olması 

Balkanlara yerleştirilen ilk Türklere yapılan diğer telmihtir. Çünkü burada 

yaşayan Türkler Evlâd-ı Fâtihân olarak anılır. Yahya Kemâl’in ailesinin de 
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Evlâd-ı Fâtihân olması önemli bir ayrıntıdır. Mısra içerindeki ses ahengi mısra 

sonundaki kafiye kullanımı dikkat çekicidir. 

Giriş kesitinde uzam ve zaman hakkında bilgiler verilmiştir. Üsküp 

öznedir. Üsküp hakkında ilk bilgiler verilerek genel anlatı izlencesi tespit 

edilir. Kesitin bütününde tek bir özne vardır (Ö1). Birinci kesitteki mantıksal 

ve söz dizimsel ilişkide öznenin ilişki kurulan birimi Yıldırım Beyazıt 

Han’dır. Bir diğer birim sayılabilecek ama öznenin açıklayıcısı olan ifade 

birimi Evlâd-ı Fâtihân’dır.  

 

2. Kesit: Üsküp’ün Türklere Aidiyeti 

 

Firûze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o; 

Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyla biz’di o. 

İkinci kesitin anlamsal boyutunda Üsküp’ün tüm ayrıntısı ile Türklere 

ait olduğunun altını çizen Yahya Kemâl, Üsküp’ün her zerresinde kendisini 

görmektedir. Biz birinci çokluk zamiri ile o üçüncü teklik zamirinin tekrarı 

vurguyu kuvvetlendirmiş, verilmek istenen iletinin hızlı aktarılmasına katkı 

sağlamıştır. Balkan Savaşıyla Üsküp kaybedilse bile Üsküp Müslüman bir 

Türk yurdudur iletisi firuze kubbe bağdaştırması ile kuvvetlenmiştir. Firuze 

kubbe hem İslâm inancını hem Türklüğü temsil etmektedir. Yahya Kemâl’in 

“Ben ailece Üsküplü değilim. Nişliyim. Fakat Üsküp’te doğduğum için iftihar 

ederim. Çünkü Üsküp, Rumeli’de Türklüğün tekâsüf ettiği yerdir. O kadar 

Türk’tür ki her taşında milliyetimizin ruhu şekillenir” (Banarlı, 1997: 28) 

sözleri de bu mısra ile somutlaştırılmıştır. Söz dizimsel boyutta ise yeni bir 

özne eklenerek Türk milleti biz zamiri ile ifade alanı bulmuştur (Ö2). Bu 

kesitte biz zamirinin üç kere tekrarlanması özneyi pekiştirirken aynı zamanda 

Üsküp’ün genel çerçevesinin çizilmesini kolaylaştırmıştır. Firuze kubbeler bu 

çerçevede önemli bir sözcük öbeğidir. 

 

3. Kesit: Üsküp’ün Anadolu Şehri Olması 

 

Üsküp ki Şar Dağı’nda devâmıydı Bursa’nın, 

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. 

Yahya Kemâl, birinci kesitte olduğu gibi Üsküp’ü doğrudan anlatmaya 

devam eder. Bu kesitin anlamsal boyutunda Yahya Kemâl’in Bursa ile Üsküp 

arasındaki benzer yönlere okuyucuyu çektiği görülmektedir. Bursa bir 
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Anadolu şehri olup Bursa’nın sıradağ şeklinde bir uzantısı olup bu uzantı 

Üsküp ile tamamlanmaktadır. Anadolu ve Rumeli birbirine birçok yönden 

benzemektedir. Yahya Kemâl Bursa’yı da en az Üsküp kadar sevmektedir. Bu 

sevgisini "Üsküp’te doğmasaydım yanardım. Bursa’yı da pek severim. Bana 

Üsküp’te mi veya Bursa’da mı doğmak isterdin deseler, Bursa’yı isterdim. 

Fakat Üsküp’ü de arzu ederdim. Üsküp’ü severim. Zira orada doğdum. Çünkü 

çok Türk. Benim zihniyetime büyük tesiri oldu” (Ünver, 1980: 121) şeklinde 

ifade eder. Dökülmüş temiz kan ifadesinde Üsküp’ün fethine bir gönderme 

vardır. Bu şehir fethedilirken birçok şehidin kanı toprağa dökülmüştür. 

Toprağa dökülen bu temiz kan lale bahçesi şeklinde somut hâle getirilmiştir. 

Mısrada yer alan ses ritmi dikkat çekicidir. Şair mısra sonlarında yer alan ses 

benzerliği dışında iç ahenk için görülen geçmiş zaman ekini aynı paralelde 

kullanmıştır. Devâmıydı-bahçesiydi sözcükleri okuyucunun kesitteki ahenge 

dikkat kesilmesini sağlamıştır. 

 

4. Kesit: Üsküp İçin Şehit Olanlar 

 

Üç şanlı harbin arş’a asılmış silâhları 

Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları. 

Yahya Kemâl, Türk tarihinin savaşlarla dolu olduğunu hatırlatarak 

sınırları aşma teması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Varlığı aşma teması Türk 

edebiyatında sıkça rastlanılan bir durumdur. Tasavvuf da özlem ile 

özdeşleşmiştir. Yahya Kemâl’de sınırları aşma teması, bütün insanlara, Türk 

tarihine ve kendi şahsi hayat macerasına bağlama şeklindedir (Kaplan, 1988: 

221). Bu kesitte arş teması en belirgin sözcük olarak okuyucu ile buluşur. Arşa 

asılan silahlar olağanüstü bir durumdur. Yahya Kemâl de bu durumu 

sonsuzluk teması ile birleştirmiştir. Kesitte dikkat çeken bir diğer durum sesli 

harflerin kalın sıradan seçilmiş olmasıdır. Yahya Kemâl, imajı da fonetiği de 

içeriğe uygun olarak kullanır. Bu uygunluk okuyucu tarafından çok dikkat 

edildiği takdirde fark edilebilir (Kaplan, 1988: 226). 

 

5. Kesit: Şairin Acı Kaybı 

 

Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa, 

Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa. 

Yahya Kemâl, gençlik yıllarına adım atmadan daha çok küçükken 

annesini kaybetmiştir. Annesini kaybetmiş olmanın derin hüznünü hissettiren 
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bu kesitte alışılmamış bağdaştırma olarak nitelendirebilecek hayatı 

şafaklandıran çağ kelime grubu doğrudan gençlik ifadesini karşılamaktadır. 

Sonbaharın doğasında olan hüzün ile Yahya Kemâl’in hüznü özdeşleşmiştir. 

Üsküp demek Yahya Kemâl’in annesi demektir. Çünkü Tanpınar’ın ifade 

ettiği gibi Üsküp’ün bu derece özel ve önemli olmasının altında yatan esas 

sebep Yahya Kemâl’in annesinin mezarının orada olmasıdır (Işıksalan, 2015: 

20). 

 

6. Kesit: Üsküp Uğruna Düşen Canlar 

 

İsa Bey’in fetihte açılmış mezarlığı 

Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı. 

Bu kesitte tüm kesitlerde derin yapıda yer alan varlığı aşma, varlık 

ötesine geçme iletisi yer alır. Bu ileti ahiret gibi nakşetti ifadesi ile 

bütünleşmektedir. Savaşlarda, toprak uğruna nice canlar şehit olmuştur. Bu 

şehitlerin mezarları ile Üsküp’ün varlığı özdeşleşmiştir ve özdeşleşme aidiyet 

duygusunu kuvvetlendirmektedir. Nakşetme ifadesi Yahya Kemâl’in 

hayatında derin ize sahip olan Üsküp’tür. Gerek Balkanlarda gerek 

Anadolu’da fethedilmiş olan topraklar için can veren şehitlerin mezarları 

sonsuz âleme açılan bir kapı olarak düşünülmektedir. 

 

7. Kesit: Üsküp’ün İşgali, Hüzün ve Bağlılık 

 

Vaktiyle öz vatanda bizimken bugün niçin 

Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için. 

 

Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! 

Ayrılmanın bıraktığı hicrân derindedir! 

 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, 

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. 

Metinde son üç mısra aynı temanın işlendiği bir kesittir. Son üç 

mısranın ana teması ayrılık ve bu ayrılıktan ötürü hissedilen derin hüzündür. 

Yahya Kemâl için Üsküp annesi, çocukluğu, ilk hatıraları ile bütünleşmiş bir 
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mekândır. Bu mekân öz vatandır. Öz vatan Evlâd-ı Fâtihân diyarıdır. İçin için 

ifadesi Yahya Kemâl’in yaşadığı derin hüznü ifade eden bir ikilemedir. Bu 

ikilem hem şiire ahenk katmış hem de yaşanan duygunun okuyucu tarafından 

da hissedilmesini sağlamıştır. Kaybolan şehir ifadesi tıpkı öz vatan gibi 

Üsküp’ü işaret etmektedir. Üsküp toprakları bugün ana vatanda yer almasa da 

Türk milletinin kalbinde hâlâ vatan toprağı gibidir. Üsküp ile maddi bir ayrılık 

olsa da manevi bir ayrılık söz konusu değildir. 

Her kesitte ahenk için redif ve kafiye kullanılmıştır. Bunun dışında ses 

tekrarları dikkat çekici olup sözcük tekrarları ise vurguyu pekiştirmiştir. 

Müslüman-Türk şehri olan Üsküp’ü Kaybolan Şehir olarak nitelendiren 

Yahya Kemâl, Balkan coğrafyasına her zaman hayranlık duymuştur. Bu 

hayranlığın derin anlamında sevgi ve özlem yatmaktadır. Çünkü bu coğrafya 

bir serhat şehri olan Üsküp’ü barındırmaktadır. Üsküp, anne özlemi ve 

sevgisiyle harmanlanmış çocukluk yılları ile bütünleşmiştir. Hem dinî hem de 

millî duygular bu şehirde oluşmuşken bu şehirden ayrılmak Yahya Kemâl’de 

derin bir ızdıraba sebep olmuştur. Bu ızdırap onda hiç sönmeyecek olan bir 

ateş gibidir. Kesitlerde yer alan akıcı, anlaşılır üslûp, bilinçli sözcük seçimi, 

ritim okuyucunun Yahya Kemâl’deki hassasiyetin çok derinden 

hissedilmesini sağlamıştır. 

 

Greimas Dörtgeni’ne Göre Analiz 

Bir metinde temel anlamsal yapı ile temel söz dizimsel yapı 

bulunmaktadır. Temel anlamsal yapı metnin en derin düzeyi olup bu yapıda 

insan düşüncesi ve eylemleri ile en derin, en soyut, en evrensel karşıtlıkların 

yer alması söz konusudur. Temel söz dizimsel yapıda ise temel karşıtlıkların 

yer aldığı mantıksal işlemler ve dönüşümler yer almaktadır (Rifat, 2014: 125). 

Greimas, metin analizi için anlatı metinlerine de uygulanabilir bir yöntemi 

geliştirirken zıtlıklar, başlangıç ve bitiş durumundaki değişimleri, 

dönüşümleri esas alır. Bu metinde karşıtlıklar, mantıksal işlemler bir aradadır. 

Greimas Dörtgenine göre metni şöyle somutlaştırmak mümkündür: 

 

Anlatı Başlangıcı: A 

Üsküp’ün Yıldırım Beyazıd Han zamanında fethi 

Üsküp’ün tüm çehresiyle Türk milletine aidiyeti 

Üsküp’ün zor mücadelelerle elde edilişi 

Yahya Kemâl’in annesinin Üsküp’teki varlığı 
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Anlatının Sonu: B 

Üsküp’ün işgali 

Şairin annesinin Üsküp’te ölümü 

Üsküp’ten Yahya Kemâl’in ayrılması 

Üsküp’e olan manevi bağlılık 

 

B 

 

 

 

A 

Üsküp’ün 

Ana vatan 

oluşu 

Üsküp’ün fethi 

Türk milletine aidiyet 

Üsküp’te yatan anne 

 

Üsküp’ün işgali 

Maddi ayrılık 

Ana vatan 

Üsküp’ün işgali 

Manevi bağlılık 

 

 

Üsküp’ün fethi 

Türklük bilinci 

Anneye özlem  

Üsküp’ün 

işgali 

A 

Ele alınan şiirin temel anlamsal yapısı ile temel söz dizimsel yapısı 

incelendiğinde Üsküp Yıldırım Beyazıd Han tarafından fethedildikten sonra 

olay örgüsü başlamaktadır. Özne Yıldırım Beyazıd Han (Ö1), nesne Üsküp 

(N). Olay başlangıcı fetih (A). Üsküp’ün Türk çehresine aidiyeti, Yahya 

Kemâl’in duygu durumu ile harmanlanır. Üsküp’ün fethi sırasında oluşan can 

kayıpları Üsküp’ü (Ö2) özne konumuna getirmektedir. Yahya Kemâl’in çok 

küçükken annesini kaybetmesi ve bu kayıpla yaşadığı hüznü Üsküp ile 

somutlaştırması Üsküp’e yüklenen anlamı derinleştirmektedir. Üsküp’ün 

daha sonra işgalinin gerçekleşmesi annenin acı kaybı ile şehrin kaybı aynı 

ölüm / kaybediş kategorisinde ele alınmıştır. Bu durumda özne olan Üsküp, 

Yahya Kemâl’in annesi ile aynı çizgide olup anne de (Ö3) özne konumuna 

geçmektedir. Burada Ö2 ile Ö3 dönüşmüştür. Bu dönüşümde fetih ve işgal 

arasında bir karşıtlığı doğurmuştur. Anlatı düzeyinin başlangıç noktası Üsküp, 

anlatını düzeyinin sonu yine Üsküp’tür. Temel anlamsal yapı değişmemekte, 

temel söz dizimsel yapıda dönüşüm söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda 

kullanılan biz zamiri de özne konumunda olup Türk milletinin (Ö4) tamamını 

kapsamaktadır. Başlangıçta maddi bir kazanç sonunda ise maddi bir kaybediş 

olsa bile manevi kazanç her zaman bakidir. Üsküp topraklarında yaşananlar, 

şehre sinmiş olan Türk yaşamı ve Yahya Kemâl’in annesinin kabri manevi 
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kazancı sürekli kılmaktadır. Maddi ve manevi durum bir karşıtlık bildirse de 

temel izlence Üsküp’ün kendisidir. Kazanç-maneviyat- kaybediş-kazanç 

şeklinde bir izlence dörtgende mevcuttur. 

 

Betisel Düzey Analizi 

Metnin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı betisel düzeyde kişi, 

zaman, uzam gibi metne katkı sağlayan unsurlar üzerinde durulmaktadır. 

İzleksel rol, unsurların metindeki rolü açısından bilgi veren önemli bir 

analizdir. Amaç metnin nasıl bir tipleme veya tiplemelerle, nerede yani 

uzamın ne zaman geçtiği hakkında betimleyici ayrıntılar sunmaktır 

(Kalelioğlu, 2020: 92-93). Yahya Kemâl’in Kaybolan Şehir adlı şiirindeki 

betisel düzey analizi şöyledir: 

 

Tablo 1: Betisel Düzey Analizi 

Kişi / Kişiler Betisel Özellik İzleksel Rol / Roller 

Yıldırım Beyazıd Han 755’te (1354) doğdu. I. Murad’ın 

büyük oğlu olup annesi Gülçiçek 

Hatun’dur. 1386’da babasının 

Karamanoğlu Alâeddin Bey’e 

karşı giriştiği sefere katıldı, 

Frenk Yazısı Savaşı’nda 

gösterdiği cesaret ve atılganlık 

dolayısıyla Yıldırım lakabını 

aldı. Paşa Yiğit Bey 1391’de 

Üsküp’ü almayı başardı.  

Üsküp bir Balkan şehridir. Bu 

önemli şehrin fethinde önemli bir 

roldedir. Onun sayesinde bu şehir 

millî bir kimlik kazanmıştır. 

Türk milleti Metinde biz zamiri ile 

karşılanmıştır. Osmanlı’dan bu 

yana Anadolu ve Rumeli’de 

yaşayan tüm halk. 

Balkanlara yerleştirilen ilk Türkler 

ve Osmanlı coğrafyasında yaşayan 

tüm Türkler bu izlekte yer alır. 

Türk milleti Balkanları da vatan 

olarak kabul etmiş, Türk-İslâm 

medeniyetini her yerde yaşatmış, 

vatan toprağı için savaşmış, şehit 

olmuş, bir zamanlar vatan toprağı 

olan Üsküp’ü ve tüm balkanları 

çok benimsemiş ve hâlâ aynı sevda 

ile Balkanlara bağını koparmamış 

bir millettir. 

Yahya Kemâl Üsküp’ün İshâkiye mahallesinde 

1 Aralık 1884 yılında doğmuştur.  

Şairin doğduğu ve büyüdüğü 

Üsküp, onun duygu dünyasında 

derin izler bırakmıştır. Balkan 

coğrafyasına çok önem veren şair, 

çok küçük yaşlarda Üsküp’te şiir 

yazmaya başlamıştır. Edebi 

kişiliğinin ve hayata bakış açısının 

şekillenmesinde önemli yeri olan 

Üsküp’ün elden çıkmasının derin 

hüznünü her daim yaşamıştır. Bu 
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derin hüznün altında yatan bir 

diğer önemli neden çocukken 

kaybetmiş olduğu annesinin 

mezarının Üsküp’te olmasıdır. 

Üsküp her daim Yahya Kemâl ve 

Türk milleti için bir vatan toprağı 

olarak kalacaktır.  

Anne Yahya Kemâl’in annesidir. Adı 

Nakiye Agâh’tır. Dindâr, İslâm 

ilmini bilen bir şahsiyettir. 29 

yaşında ince hastalıktan vefat 

etmiştir. 

Yahya Kemâl’in annesi, dindar 

olup Yahya Kemâl’i dinsel öğüt ve 

telmihlerle büyütmüş ona Kur’ân’ı 

öğretmiştir. Dinî ve milî 

duyarlılıkları annesinden öğrenen 

şair, Üsküp ile anne arasında güçlü 

duygusal bir bağ kurmuştur. 

Mezarı Üsküp’te olan annesini çok 

genç yaşta kaybetmiştir. Şair acı 

çeken yüreğini doğduğu Üsküp’e 

olan aşkı ile harmanlamıştır. 

İsa bey Sultan II. Murat’ın komutanı Gazi 

İsa bey önemli bir isimdir. 

Üsküp’te Türklerin ibadet ettikleri 

camilerden birinin adı olan İsa bey, 

Yahya Kemâl’in annesinin 

mezarlığının bulunduğu bir 

mekandır. Hem annesi hem babası 

aynı yerde defnedilmiştir. Yahya 

Kemâl için şehitlerin mezarları ile 

Üsküp özdeşleşmiştir. Varlık 

ötesine geçme fikri bu İsa bey ile 

sunulmaktadır. 

 

 

Uzam  Betisel Özellik İzleksel Rol / Roller 

Üsküp Üsküp, 1392’de Yıldırım 

Beyazıt tarafından fethedilerek 

bir Türk şehri haline getirilen 

bir şehirdir.  

Aslında sultan Beyazıt tarafından 

fethedilen kale, şehrin dışında 

olup Üsküp, tamamıyla Osmanlı 

döneminde kurulan bir şehirdir. 

Yahya Kemâl’in kişiliğini 

oluşturan, tarih / millet / vatan / 

din gibi duygularının gelişmesini 

sağlayan içinde birçok değeri 

barındıran bir Türk vatanıdır. 

Yıldırım Beyazıd Han ile fethi 

gerçekleşen bu vatan toprağı 

Osmanlı döneminde Türklerin bir 

kısmının oraya yerleştirilmesiyle 

bir Türk-İslâm medeniyeti hâline 

gelmiştir. Yahya Kemâl burada 

doğmuştur. Bursa ile Üsküp 

arasında şair gözünde bir manevi 

köprü vardır. Bu şehir için çok 

şehit verilmiştir. Üsküp’te Yahya 

Kemâl’in annesinin mezarı 

bulunmaktadır. 
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Bursa  Anadolu’da güzel bir şehir. Üsküp’ü İstanbul’a geldikten 

sonra ziyaret eden Yahya Kemâl 

manevî olarak Üsküp’ü Bursa’nın 

devamı olarak görür. Ayrıca 

Anadolu’dan Rumeli’ye 

geçilirken Balkanlarda iskân eden 

ilk grupların Bursa ve İznik’ten 

Türkmenlerin olduğu da 

bilinmektedir. 

 

 

Zaman Betisel Özellik İzleksel Rol / Roller 

Hayâtı şafaklandıran çağ / 

Sonbahar 

Yahya Kemâl’in çocukluğu Yahya Kemâl gençliğe adım 

atmadan önceki yılları ve 

mevsimlerden sonbahar 

Vaktiyle / çok sene Uzun zaman dilimi Beş yüz yıldan uzun bir süre 

Üsküp Türk topraklarında 

kalmıştır. 

 

Anlatının söylemsel yapısında kişi, uzam ve zaman unsurlarının betisel 

izlekleri tabloda sunulmuştur. Kişilerin varlığı metinde betisel izleklerin takibi 

açısından ayrıntılı değerlendirmeyi sağlarken zaman unsurunun net olmaması 

dünya bilgisi ve kültürel bilgiye olan ihtiyacı doğurmuştur. Anlatı akışı 

içerisinde Üsküp’ün fethi ve işgali çok net sunulmuştur. Engelleyici rol olarak 

işgal yer alsa da manevi bağlılık bu role gölge düşürmüş karşıtlık ilgisini 

zayıflatmıştır. Annenin kaybı da engelleyici bir roldür. Ama bu kayıpla gelen 

Üsküp topraklarına defnedilen anne, manevi bağlılığı kuvvetlendirdiği için 

engelleyici rol olmaktan çıkmıştır. 

 

Anlatı İzlencesi 

Greimas’ın anlatıcı izlencesinde dört aşama bulunmaktadır: 

1. Eyletim: Anlatının akışını etkileyen kipsel yapı olan bu aşamasa 

kipsel yapıları bildirmek ve bilinmesini istemek, inanmak inandırmak esas 

noktalar olup gönderenin özneyi harekete geçirmesi, anlatının başlaması ve 

eyleyinin edindiği veya edinemediği kipsel yapılara bağlıdır (Günay, 2002: 

78-79). Bu anlatıda gönderen ve özne ilgisi ele alınmaktadır. 

2. Edinç: Öznenin kendisini çeşitli kipsel yapılar ile denediği, nesnenin 

varlığına indiği ilk aşama olup, esas işlemci olan öznenin iş, yapmak istediği, 

zorunda olduğu veya muktedir olduğu, yapmayı bildiği kipsel nesnelerin 

kendisinde yeterli miktarda var olup olmadığını belirlemesi durumudur 

(Kalelioğlu, 2020: 127). 
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3. Edim: Bu aşamada eyletim ve edinç aşaması tamamlandıktan sonra 

öznenin harekete geçtiği aşamadır (Kalelioğlu, 2020: 129). 

4. Yaptırım: Anlatının sona erdiği ve bir sonuca varıldığı aşamadır. 

Özne anlatı boyunca anlattığı veya yaşadığı tüm aşamaların bir sonucunu 

belirler ve yaşar. Böylece yaptırım olumlu veya olumsuz olabilmektedir 

(Kalelioğlu, 2020: 131). 

 Bu dört aşamanın metinde uygulanabilir esas noktası Greimas’ın 

dörtgeninde yer aldığı gibi başlangıç / gelişme / bitiş durumudur. Eyletimde 

gönderen Yıldırım Beyazıd Han’ın Üsküp’ü fethi, özne olan Üsküp’ün Türk 

milletinin kalbi olmasıdır. Edinç aşamasında Yahya Kemâl öznesi ile Üsküp 

öznesinin bütünleşmesi ve Yahya Kemâl’in millî kimlik inşasındaki önemli 

bir yer edinen Üsküp’ün tüm Türk milletini temsil etmesidir. Edim 

aşamasında özne artık her noktası ile Üsküp iken nesne Yahya Kemâl’in ailesi, 

yaşamı, annesinin varlığıdır. Yaptırım aşamasında Üsküp kaybedilir. İşgal 

edilen özne, tüm varlığıyla Türk milletine ait hissedilse de somut olarak bir 

kayıp söz konusu olup sonuç hüzne bağlanmıştır. Yaptırım maddi kayıp, 

maneviyatta sonsuz kazanç ve derin bir hüzündür. 
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SONUÇ 

Osmanlı’nın izlerini taşıyan Üsküp’ün Yahya Kemâl’in edebi 

şahsiyetinin şekillenmesinde çok büyük bir yeri olduğu bilinmektedir. Üsküp, 

maneviyatı ve mimarisiyle Türk-İslâm kültürüne farklı bir bakış açısı 

kazandırmıştır. Bu bağlamda hem Üsküp’ün hem Yahya Kemâl’in daha iyi 

anlaşılması için şiirde kodlanmış göstergeler aracılığıyla dildeki ve kültürdeki 

şekiller üzerinde durulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda metinde yer alan 

unsurlar, bunların anlamsal ve yapısal ilişkileri kesitlere ayrılarak anlatı 

izlencesinde yer alan rollerin değişim ve dönüşümleri tespit edilmiştir.  

Anlatı izlencesinde yedi ayrı kesit bulunmaktadır. Kesitlerin tespiti ve 

yorumu sonrasında kişi, uzam ve zaman unsurlarının anlatının akışındaki 

rolleri betisel, anlatısal düzeyde ortaya konmuştur. Temel anlatı izlencesinde 

kipsel durum değerlendirilmiş Greimas’ın dörtgeninde yer alan zıtlık yapılar 

metne uygulanarak fetih-işgal-manevi bağlılık üçlemi tespit edilmiştir. 

Metinde temel özne rolünde Üsküp yer almaktadır. Uzam unsuru olarak da 

yer alan Üsküp her kesitte rol değiştirip ana tema olarak varlığını 

sürdürmektedir.  
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Çağdaş Türk lehçelerinin tasnif edilmesinde coğrafi açıdan Güney-Batı, 

kavim adlarına göre Oğuz grubuna (Arat, 1987: 122, 138); fonetik ölçütler 

gözetilerek yapılan tasnifte ise dağlı grubunun yev alt koluna dâhil edilen 

Gagavuz Türkçesi (Tekin, 1989: 168) günümüzde Moldova’daki Gagavuz 

Yeri Özerk Bölgesi’nde varlığını sürdüren ve konuşuru az olan çağdaş Türk 

lehçelerinden biridir. 

Yazı dili olarak 1957 yılından itibaren kullanılmaya başlayan Gagavuz 

Türkçesi, özellikle Türkiye Türkçesinin Rumeli ağızlarıyla çok yakın 

özellikler taşımaktadır. Birçok arkaik ögenin korunduğu bir lehçe olan 

Gagavuz Türkçesi, uzun süre Slav dillerinin etkisi altında kaldığı için cümle 

yapısı bakımından epeyce farklılaşmıştır. Gagavuz Türkçesi, bugün Moldova 

sınırları içindeki Gagauz Eri Bölgesinde Rusça ve Romence ile birlikte resmî 

dil statüsündedir (Hünerli, 2016: 21-22).  

Gagavuzların kökeniyle ilgili araştırmacılar tarafından ileri sürülen 

farklı görüşler vardır. Bu görüşleri değerlendiren Kowalski, Gagavuzları üst 

üste üç tabakadan oluşan bir maden filizi gibi kabul etmektedir. En eski tabaka 

kuzeyli bir grubun kalıntılarından, ikinci tabaka Osmanlılardan önce 

Balkanlara giden güneyli bir gruptan, üçüncü tabaka ise Osmanlı döneminin 

Türk yerleşimcilerinden ve Türkleşmiş unsurlarından oluşmuştur (Kowalski, 

1949: 499). Buna göre Gagavuzlar, Karadeniz’in kuzeyinden gelerek Balkan 

yarımadasına yerleşen Peçenek, Uz, Kuman ve Karakalpaklarla 13. yüzyılda 

Anadolu’dan Balkanlara göç ederek oraya yerleşen ve Hıristiyanlık inancını 

benimseyen Anadolu Selçuklu Türklerinin torunlarıdır. Bir başka deyişle 

Gagavuzlar, Peçenek, Uz ve Kumanlarla Anadolu Selçuklu Türklerinin 

karışımı bir Türk topluluğudur (Güngör & Argunşah, 1991: 4). Bu paralelde 

Gagavuz adının kaynağı konusunda da farklı iddia ve görüşlerin zikredildiği 

görülmektedir. Gagavuz adının kökeniyle ilgili ortaya konan görüşlere 

bakıldığında birçoğunun Gagauz sözcüğünün sonundaki Uz’un, Oğuz 

sözcüğünün kısaltılmış biçimi olduğu konusunda birleştiği görülmektedir. 

Yine sözcüğün başında yer alan Gaga’nın ise kara / kaga / kaka ve gök 

sözcüklerinden ortaya çıktığını ileri süren araştırmacılar olduğu gibi bunun 

Oğuz boylarından birinin adı olabileceğini ifade eden araştırmacılar da vardır. 

Söz konusu adı taşıyan boy Dobruca başta olmak üzere Balkanlarda yaşayan 

Türkleri hâkimiyeti altına aldıktan sonra Gagavuz adı, Oğuzlara bağlı olup 

olmadığına bakılmaksızın o bölgede yaşayan Türkler için kullanılmaya 

başlanmıştır (Güngör & Argunşah, 1991: 6) 

Gagavuzlar, Hazar Denizi’nin kuzeyinde Oğuzlardan ayrıldıktan sonra 

dillerine Bulgar-Kıpçak asıllı sözcükler girmiş, şu anki yurtlarına yerleştikten 

sonra da Osmanlı Türkçesi ile etkileşime girmişlerdir. Gagavuz Türkçesi bir 

yandan Osmanlı Türkçesine yakın özellikler taşırken diğer yandan Bulgar 

Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Karayim Türkçesiyle de benzerlikler 
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göstermektedir (Güngör & Argunşah, 1991: 15). Türk dünyasında 

Hıristiyanlık inancına bağlı bir Türk topluluğu olan Gagavuzların dillerinde 

rastlanan Arapça ve Farsça sözcükler Osmanlı Türkçesiyle girilen etkileşimin 

sonucudur. Bunun yanı sıra Gagavuzlar Yunan, Bulgar, Romen, Moldovan ve 

Rus gibi farklı toplum ve kültürlerle temas ettikleri için Gagavuz Türkçesinin 

söz varlığında Yunanca, Bulgarca, Romence ve Rusçadan girmiş çok sayıda 

sözcük bulunmaktadır. Bu duruma paralel olarak Gagavuz Türkçesinin 

bünyesinde yer alan teknik ve bilimsel terimlerin çoğu Slav dillerinden 

alınmadır (Argunşah & Argunşah, 2007: 81). 

19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı yönetimi altında yaşayan 

Gagavuzların siyasi yaşamlarını 1806 ve 1812 yıllarında imzalanan Osmanlı-

Rus antlaşmaları derinden etkilemiştir. 1812 yılındaki Bükreş Antlaşması 

gereğince Besarabya ile birlikte Bucak’ın içinde yer aldığı topraklar Rusya’ya 

bırakılmıştır. Bu antlaşmaya göre Bucak’ta bulunan Müslüman halk buradan 

çıkarılıp başka yerlere sürülünce onlardan boşalan köylere Dobruca’dan gelen 

Gagavuzlar ve Bulgarlar yerleştirilmiştir. Bu göçler sonucu bölgede birçok 

Gagavuz köyü kurulmuştur. 19. yüzyılı Rus yönetimi altında geçiren 

Gagavuzlar, 1918 yılında kurulan Büyük Romanya toprakları içinde rahat 

yaşarlarken 1938-1939 yıllarından sonra, yönetimlerin aşırı milliyetçi 

baskılarına ve kötü davranışlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. 1940-1941 

yıllarında tekrar Sovyetler Birliği’nin yönetimi altına giren Gagavuzlar, 

Romanya’nın Moldova ile birleşme isteğine karşı çıkarak 1989’da Gagavuz 

Otonom Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir. Bu gelişmenin hemen ardından 1990 

yılında ise merkezi Komrat olan Gagavuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan 

edilmiştir (Erden vd. 1999: 26-27).  

Bağımsızlık sonrası Mircae Snegur’un, Moldova yönetimine gelmesi 

Gagavuzlar arasında sevinçle karşılanmış ve bundan sonra Gagavuz Yeri’nde 

özerk bir yönetimin kurulması adına adımlar atılmaya başlamıştır. 17 Aralık 

1994’te bölge yönetimiyle ilgili yetkinin Gagavuzlara verilmesini öngören 

“Gagavuz Yeri Hakkında Özel Kanun” adlı yasa tasarısı görüşülmeye 

başlanmıştır. Gagavuz Yeri ifadesinin diğer azınlıkları harekete 

geçireceğinden endişelenen bazı milletvekilleri söz konusu yasaya karşı 

çıkmıştır. AGİT Yüksek Komiserliğinden bir heyetin yasanın Moldova’nın 

toprak bütünlüğüne saygılı olduğu yönünde rapor vermesinden sonra 

Başbakan Andrei Sangheli’nin başkanlığında kurulan komisyon çalışmalara 

başlamıştır. Yürütülen çalışma ve görüşmeler sonunda 23 Aralık 1994 

tarihinde Moldova Anayasası’na eklenen 113. maddeyle Gagavuz Yeri Özerk 

Cumhuriyeti tanınmış ve Gagavuzlar self-determinasyon hakkını elde 

etmişlerdir (Özkan, 2017: 26-27). 

Gagavuz nüfusu başta Moldova’daki özerk Gagavuz Yeri olmak üzere, 

Ukrayna’nın Odessa ve Zaporoje bölgelerinde yoğunlaşmıştır (Arnaut & 
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Hünerli, 2017: 20-21). Bunların dışında Gagavuzlar dünyanın çeşitli yerlerine 

dağılarak Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Gürcistan, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Türkiye gibi 

farklı ülkelerde küçük gruplar halinde varlıklarını sürdürmeye 

çalışmaktadırlar (Özkan, 2017: 28). 

Tarihî süreç içerisinde Bizans, Bulgar, Romen ve Ruslara bağlı olarak 

varlıklarını sürdüren ve bu halkların dillerini öğrenmek zorunda kalan 

Gagavuzlar, son zamanlara kadar kendi dilleriyle edebî eserler 

verememişlerdir. Bu paralelde Gagavuz Türkçesiyle kaleme alınan bilimsel 

eserlerin sayısı da yok denecek kadar az olmuştur (Argunşah & Argunşah, 

2007: 81). Sovyetler Birliği döneminde Gagavuz aydınları kimlik ve dillerinin 

korunması için öncelikle kendilerine has bir alfabenin hazırlanması, bu 

alfabeyle kitapların basılması ve okullarda eğitimin ana diliyle yapılmasına 

dair düşüncelerini dillendirmeye başlamışlardır. 1957 yılına kadar kendilerine 

ait bir alfabeleri olmayan Gagavuzlar, Osmanlı döneminde dinî bilgileri Rum 

alfabesiyle yazılmış Karamanlıca kitaplardan öğrenmişlerdir. 30 Temmuz 

1957 yılında Gagavuzlara alfabe verilmesi kararı alındıktan sonra Diyonis 

Tanasoğlu ve Ludmila A. Pokrovskaya Kiril esaslı Gagavuz alfabesini 

oluşturmuşlardır (Argunşah & Argunşah, 2007: 55). Kiril esaslı Gagavuz 

alfabesinde Türkiye Türkçesinde bulunmayan ä ve ê gibi harfler de yer 

almaktadır. Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Meclisi 1993’te Latin esaslı alfabeye 

geçme kararı almış, ancak bu kararın uygulanması resmî olarak 1 Eylül 1996 

yılında mümkün olmuştur (Argunşah & Argunşah, 2007: 82-83).  

Eserleri ve düşünceleriyle Gagavuz Türkçesinin gelişmesinde önemli 

katkıları olan Mihail Çakır, alfabe konusuyla ilgili görüş ve tartışmalardan çok 

önce 1904 yılında Gagavuz Türkçesiyle ilgili yayım çalışmalarına başlamıştır. 

Çakır, öncesinde Rusça ve Moldovanca yayımlama izni aldığı dinî eserleri 

Rus Kiril alfabesiyle Gagavuz Türkçesine aktarmış ancak bu eserleri 

yayımlamak için gerekli izni resmî makamlardan 1907 yılında alabilmiştir. 

Resmî iznin alınmasından sonraki yıllarda Gagavuz Türkçesiyle birçok eser 

yayımlayan Çakır, bunların yanı sıra Hakikatın Sesi adıyla dinî içerikli bir 

gazete de çıkarmıştır. Moldova’nın 1918’de Romanya’ya katılmasından sonra 

Mihail Çakır, daha önce Rus Kiril alfabesiyle yayımladığı kitaplarını 

Romanya’da kullanılan Latin alfabesiyle yeniden bastırmıştır (Özkan, 2014: 

45-46). Çakır’ın bu dönemde yayımladığı dinî ağırlıklı eserler, Gagavuz 

Türkçesinin konuşma dilinden yazı dili statüsüne geçme sürecinin temelini 

teşkil etmiştir (Özkan, 2013: 90). 

20. yüzyıla kadar yazılı bir edebiyata sahip olamayan Gagavuzlar, halk 

edebiyatı alanında hatırı sayılır köklü ve zengin bir sözlü edebiyat geleneği 

vücuda getirmişlerdir. Gagavuzlar, bu sözlü edebiyat sayesinde ana dillerini 

ve millî kimliklerini korumuş ve yıllar içinde sahip oldukları kültürel 
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değerlerini geleceğe aktarmayı başarmışlardır. 20. yüzyılın başlarında kayıt 

altına alınmaya başlanan sözlü edebiyat ürünleri, Türk kültürünün ortak 

unsurları bağlamında Gagavuzların Türk dünyasıyla bağlantıda kalmasını 

sağlamıştır (Argunşah & Argunşah, 2007: 89). 

Gagavuz Türkçesinin yazı dili haline geldiği 1957’den Gagavuzların 

bağımsızlıklarını ilan ettiği 1990 yılına kadar Gagavuz Türkçesiyle 

yayımlanan eserler arasında ağız derlemelerine dayanan halk edebiyatı 

metinleri önemli bir yer tutmaktadır. Gagavuz sözlü kültürünün kayıt altına 

alınmasında, söz konusu yayımlarda ağız metinlerine ağırlık verilmesinin 

önemi muhakkaktır (Özkan, 2013: 91). Millî kimlik ve kültürün taşıyıcısı olan 

ana dilin sözlü edebiyat ürünleriyle hayat bulduğu gerçeği dikkate alındığında 

bu alanda yapılan çalışmaların önemi daha da artmaktadır. 

20. yüzyılın başlarına kadar konuşma dili düzeyinde kalan ve yazılı bir 

edebiyat ortaya koyamayan Gagavuz Türkçesinin sözlü edebiyat ürünleri 

1890’lı yıllarda Moşkov tarafından derlenmeye başlanmış ve 1896’dan 

itibaren yayımlanmaya başlamıştır. Moşkov’un çalışmaları arasında Gagavuz 

Türkçesi ağızları bakımından en önemli olanı, Radloff gözetiminde Rus Kiril 

alfabesine dayanılarak yayıma hazırlanan Nareçiya Bessarabskih Gagauzov 

(Besarabyalı Gagavuzların Lehçesi) adlı eserdir. Eserde masal, efsane, fıkra, 

bilmece, atasözü, tekerleme, türkü ve mâni türünde sözlü halk edebiyatı 

metinleri yer almaktadır (Özkan, 2013: 90). 20. yüzyılda Bulgaristan’da 

yaşayan Gagavuzlarla ilgili ilk derleme ve yayınlarda Atanas Manov’un adı 

öne çıkmaktadır. Manov’un konuyla ilgili eseri Bulgarca olarak basılan 

Gagauzlar (Hıristiyan Türkler) adını taşımaktadır. 1957 yılında Gagavuzların 

kendi alfabelerini kullanmaya başlamalarından sonra bu alfabeyle yapılan 

yayımlarda da halk edebiyatı metinlerine ağırlık verildiği görülmektedir 

(Argunşah & Argunşah, 2007: 90). 

Oğuz grubu lehçeleri arasında Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olarak 

kabul edilen Gagavuz Türkçesi cümle yapısı itibarıyla Türkiye Türkçesinden 

farklılık göstermektedir. Türkiye Türkçesinde yüklem genellikle sonda yer 

alırken, Gagavuz Türkçesinde cümlenin başında veya ortasında 

bulunabilmektedir. Bazı araştırmacılar, Gagavuz Türkçesinin sentaksındaki 

bu farklılığı Slav dillerinin etkisine bağlamışlardır (Özakdağ, 2013: 775-6). 

Dolayısıyla Türkiye Türkçesinde devrik sayılan cümle yapılarına Gagavuz 

Türkçesinde sıkça rastlanmaktadır. Bu devrik cümle yapısı Gagavuz 

atasözlerinde de görülmektedir.  

Orta Asya’da Türk kimliği etrafında kader birliği yapan ve ortak bir 

hayat algısına sahip olan Türk boyları, tarihî süreç içerisinde farklı etmenlere 

bağlı olarak ana yurttan çıkmış ve değişik bölgelere yayılarak buralarda siyasi 

birlikler kurmuşlardır. Etkileşimde bulundukları başka kültürlere ve 
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yaşadıkları uzak coğrafyalara rağmen Türk halkları, yaşayışlarında Türk 

kültürünü meydana getiren ortak değerlerden beslenmeye devam etmişlerdir. 

Bu doğrultuda Türk kültürünün önemli bir unsuru olan ve Türk halkının hayat 

karşısındaki deneyim, gözlem, inanç, estetik zevk ve duyuşunun yansıması 

olan sözlü edebiyat ürünleri farklı biçimleriyle Türk halkları arasında 

anlatılmaya ve yaşatılmaya devam etmiştir.  

Masal, efsane, türkü, bilmece, deyim, fıkra, mâni gibi türleri içeren 

sözlü edebiyatta atasözlerinin ayrı bir yeri vardır. Atasözleri konusunda 

önemli çalışmaları bulunan Ömer Asım Aksoy atasözlerini, ataların uzun 

denemelere dayanan yargıların genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak 

düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş öz 

sözler olarak tanımlamıştır (Aksoy, 2021: 35). Yaşamın her alanıyla ilgili 

gözlem, düşünce ve yargıları ifade eden atasözleri kültürel mirasın önemli bir 

unsurudur. Toplumun kültürel hafızasını saklaması ve geleceğe taşıması 

yönüyle de atasözleri, millî kültür ve ana dili için veri tabanı durumundadır. 

Her toplumun dünyayı algılaması ve kendi yaşam felsefesi bağlamında 

kendine özgü atasözleri vardır. Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir 

coğrafyada uzun yıllar yaşamış Türk milletinin bu süreçte hayata dair izlenim, 

deneyim ve düşüncelerini aktardığı zengin bir atasözü külliyatı vardır. Bu 

atasözlerinin birçoğu Türk halkları arasında aynı veya benzer şekilde 

söylenmeye ve kullanılmaya devam etmektedir. 
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İNCELEME 

Gagavuz Türkçesinde söleyiş veya süleyiş adı verilen atasözleri, 

Anadolu ve Balkan sahalarında kullanılan atasözleriyle önemli oranda 

benzerlikler göstermektedir (Özkan, 2017: 45). Bununla birlikte Türkiye 

Türkçesindeki atasözleriyle karşılaştırıldığında Gagavuz atasözlerinin fonetik 

ve sözdizimsel açıdan bazı farklılıklar taşıdığı görülmektedir. Türkiye 

Türkçesindeki atasözleriyle Gagavuz Türkçesindeki benzer atasözlerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada Gagavuz atasözleri için Gagauz Folkloru 

(Nikolay Baboglu), Gagauzlar (Hıristiyan Türkler) (Atanas Manov), Gagauz 

Türkleri (Harun Güngör-Mustafa Argunşah), Gagavuz Edebiyatı (Nevzat 

Özkan), Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü (Özkul Çobanoğlu) ve 

Gagauz Halk Kültürü (Atilla Erden-Mevlüt Özhan-Piri Er-Doğanay Çevik) 

adlı eserler incelenmiştir.  

Gagavuz atasözlerinin Türkiye Türkçesindeki atasözleriyle 

karşılaştırılmasında ise Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü ile güncel 

olmasından dolayı Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan 

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden yararlanılmıştır. Gagavuz atasözlerinin 

yer aldığı kaynaklar, imla özellikleri açısından birbirinden farklılık 

göstermektedir. Gagavuz Folkloru, Gagavuz Edebiyatı, Gagavuzlar 

(Hıristiyan Türkler) ve Gagauz Türkleri adlı eserlerde atasözleri Gagavuz 

Türkçesi imlasıyla yer almaktadır. Gagauz Halk Kültürü ve Türk Dünyası 

Ortak Atasözleri Sözlüğü’nde ise Gagavuz Türkçesi imlasına çok dikkat 

edilmemiş, bazı atasözleri Türkiye Türkçesindeki imlayla verilmiştir. Bu 

nedenle söz konusu eserlerden örnekler alınırken asli Gagavuz Türkçesi imlası 

taşıyan Gagavuz Folkloru, Gagavuz Edebiyatı, Gagavuzlar (Hıristiyan 

Türkler) ve Gagauz Türkleri adlı eserlere öncelik verilmiştir. Taranan 

eserlerin tamamında geçen ancak imla farklılığı bulunan örneklerde ise 

Gagavuz Türkçesi imlasına en yakın olan biçimler tercih edilmiştir. 

Bazı kaynaklarda atasözü olarak geçen özlü sözlerin kimi zaman bir 

başka kaynakta deyim olarak verildiği görülmektedir. Söz konusu ifadenin 

atasözü mü deyim mi olduğu konusunda Türk Dil Kurumunun genel ağdaki 

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde geçen kullanım esas alınmış, çalışmanın 

kapsamı doğrultusunda tartışmalı konulara değinilmemiştir. Bunun yanı sıra 

yine çalışmanın sınırlarını genişletmemek adına bölge ağızlarında geçen 

atasözleri de çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmada Gagavuz ve Türkiye 

Türkçelerindeki atasözleri; biçim ve anlam bakımından aynı veya benzer 

olanlar, anlam bakımından benzer olanlar, Türkiye Türkçesindeki 

Atasözlerinin Gagavuz Türkçesinde genişlemiş biçimleri ve Türkiye 

Türkçesindeki Atasözlerinin Gagavuz Türkçesinde kısalmış biçimleri olmak 

üzere dört grupta değerlendirilmiştir. Gagavuz atasözleri anlam bakımından 
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olarak Türkiye Türkçesine yakın olduğundan atasözlerinin ayrıca Türkiye 

Türkçesine aktarımına gerek duyulmamıştır. 

 

Biçim ve Anlam Bakımından Aynı veya Benzer Atasözleri 

1.1. Aaç ayı oyun oynamas. (GE, 45; GT, 58; GHT, 131; GHK, 30; TDOAS, 

46) 

Aç ayı oynamaz. (ADS I, 108) 

1.2. Aaz olsun da uuz olsun. (GE, 46; GT, 62; GHT, 134; TDOAS, 120) 

Az olsun uz (öz) olsun. (ADS I, 169) 

1.3. Aalamaz uşaa emzirmerlär. (GHT, 155; GE, 2017: 45; TDOAS, 62) 

Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (ADS I, 120) 

1.4. Acı patlıcanı kıraa haşlamaz. (GF, 136; GT, 58; GHT, 131; GHK, 30; 

TDOAS, 344) 

Acı patlıcanı kırağı çalmaz. (ADS I, 106) 

1.5. Akacak kan damarda (başta) durmas. (GT, 59; GHT, 131; GE, 46; 

TDOAS, 67) 

Akacak kan damarda durmaz. (ADS I, 123) 

1.6. Akılsız başın zametini ayak çeker. (GHT, 132; GT, 59; GE, 46; TDOAS, 

72) 

Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker. (ADS I, 128) 

1.7. Akmasa da damnêêr. (GF, 135; GE, 46; GT, 59) 

Akmasa da damlar. (ADS I, 130) 

1.8. Alat işa şeytan karışır. (GT, 59; GHT, 132; TDOAS, 45) 

Acele işe şeytan karışır. (ADS I, 105) 

1.9. Annayana sivrisinek sazdır, annamayana daul zurna azdır. (GT, 60; GHT, 

132; GE, 47; TDOAS, 85) 

Anlayana sivrisinek saz, anlamayna davul zurna az. (ADS I, 146) 

1.10. Araba devrildinän, yolu gösterän çoktur. (GE, 47; GT, 60; GHT, 133; 

TDOAS, 87) 

Araba devrilince (kırıldıktan sonra, kırılınca) yol gösteren çok olur. (ADS I, 

147) 
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1.11. Ateş düştüü yeri yakar. (GHT, 133; GT, 61; GE, 48; TDOAS, 108) 

Ateş düştüğü yeri yakar. (ADS I, 159) 

1.12. Atlar itişir, yeşekler çeker. (GHT, 133; GT, 61; GE, 48; TDOAS, 296) 

Atlar tepişir, arada eşekler ezilir. (ADS I, 161) 

1.13. Balı tutan parmaanı yalar. (GT, 62; GHT, 134; GE, 49; TDOAS, 129) 

Bal tutan parmağını yalar. (ADS I, 177) 

1.14. Bal olan erdä sinekta olur. (GHK, 30) 

Bal olan yerde sinek de olur (bulunur). (ADS I, 177) 

1.15. Balık baştan kokar. (GT, 62; GHT, 134; GE, 49; TDOAS, 130) 

Balık baştan kokar. (ADS I, 176) 

1.16. Bana diymeyen yılan bin yıl yaşasın. (GT, 62; GHT, 134; GE, 49; 

TDOAS, 132) 

Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın. (ADS I, 177) 

1.17. Bayramdan sonra kınayı kıçına sür. (GT, 63; GHT, 135; GE, 49; 

TDOAS, 139) 

Bayramdan sonra gelen kınayı götüne yak. (ADS I, 181) 

1.18. Besle gargayı gözünü çıkarsın. (GT, 63; GHT, 135; GE, 50; TDOAS, 

141) 

Besle kargayı oysun gözünü. (ADS I, 183) 

1.19. Beterden betär var. (GE, 50; GHT, 135; GT, 63; TDOAS, 143) 

Beterin beteri var. (ADS I, 184) 

1.20. Bıçak yarası onulur dil yarası onulmaz. (GHT, 135; GT, 63; GE, 50; 

TDOAS, 144) 

Bıçak yarası (onulur) geçer, dil yarası geçmez (onulmaz). (ADS I, 187) 

1.21. Bir çiçek yazı yapmêêr. (GHT, 135; GT, 64; GE, 50; TDOAS, 151) 

Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez). (ADS I, 191) 

1.22. Bir koyundan iki deri soyulmayêr. (GE, 51; TDOAS, 157) 

Bir koyundan iki post çıkmaz. (ADS I, 196) 

1.23. Bir taşnan duar olmas. (GHT, 136; GT, 64; GE, 51; TDOAS, 468) 

Yalnız taş, duvar olmaz. (ADS I, 464) 
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1.24. Bir tutam ot, deveyi yardan aşaı indirir. (GHT, 136; GT, 64; GE, 51; 

TDOAS, 210) 

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. (ADS I, 237) 

1.25. Biz, çuvala sıymaz. (GHT, 136; GT, 64; GE, 51; TDOAS, 381) 

Mızrak çuvala sığmaz (girmez). (ADS I, 388) 

1.26. Borcun yoksa kefil ol; işin yoksa şaat ol. (GHT, 136; GF, 64; GE, 52; 

TDOAS, 307) 

İşin yoksa şahit ol, paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol. (ADS I, 328) 

1.27. Büünkü işi yarına bırakma. (GHT, 137; GT, 65; GHK, 30; GE, 53; 

TDOAS, 170) 

Bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma). (ADS I, 204) 

1.28. Büünkü yımırta taa ii yarınki kazdan. (GHT, 137; GT, 65; GE, 53; 

TDOAS, 469) 

Yarınki kazdan bugünkü tavuk (yumurta) yeğdir. (ADS I, 466) 

1.29. Can buazdan geler. (GHT, 137; GT, 65; GE, 53; TDOAS, 174) 

Can boğazdan gelir (geçer). (ADS I, 209). 

1.30. Can çikar huy çikmas. (GT, 60; GHT, 137; GE, 53; TDOAS, 322) 

Can çıkar, huy çıkmaz. (ADS I, 210) 

1.31. Cumaanın gelişi perşembeden beyan olur. (GT, 65; GHT, 137; GE, 53; 

TDOAS, 281) 

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. (ADS I, 412) 

1.32. Çivi çiviyi kaker. (GHT, 138; GT, 66; GE, 54; TDOAS, 182) 

Çivi çiviyi söker. (ADS I, 218) 

1.33. Çok mal, göz çikarmas. (GHT, 138; GT, 67; GE, 59; TDOAS, 259) 

Fazla (artık) mal göz çıkarmaz. (ADS I, 278) 

1.34. Damnaya damnaya göl olur. (GHT, 139; GT, 67; GE, 55; TDOAS, 196) 

Damlaya damlaya göl olur. (ADS I, 226) 

1.35. Daulun sesi iraktan sedalı işidilir. (GHT, 139; GT, 67; GE, 55; TDOAS, 

199) 

Davulun sesi uzaktan hoş gelir. (ADS I, 227) 

1.36. Deli kıza er gün bayram. (GHT, 139; GT, 67; GE, 55; TDOAS, 203) 
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Deliye (göre) her gün bayram. (ADS I,230) 

1.37. Delikli taş yolda kalmêêr. (GE, 55; TDOAS, 202) 

Delikli taş/boncuk yerde kalmaz. (ADS I, 230) 

1.38. Demir sıcakkan düülür. (GE, 55; GHT, 139, 140; GT, 68; TDOAS, 204) 

Demir tavında dövülür. (ADS I, 231) 

1.39. Dooru söz acıdêr. (GE, 56; TDOAS, 219) 

Doğru söz acıdır. (ADS I, 243) 

1.40. Denize düşen ilana sarılır (saman tutunur). (GHT, 139; GT, 68; GE, 55; 

TDOAS, 205) 

Denize düşen yılana (yosuna) sarılır. (ADS I, 232) 

1.41. Düşenin dostu olmas. (GHT, 140; GT, 69; GE, 57; TDOAS, 228) 

Düşenin dostu olmaz. (ADS I, 251) 

1.42. Eri oturalım, doru konuşalım. (GHT, 141; GT, 70; GF, 134; TDOAS, 

233) 

Eğri oturalım, doğru konuşalım. (ADS I, 255) 

1.43. Eski dost duşman olmaz, olsa da yakışmaz. (GHT, 141; GT, 70; GE, 59; 

TDOAS, 249) 

Eski düşman dost olmaz (olsa da dürüst olmaz). (ADS I, 269) 

1.44. Et tırnaktan ayrılmaz. (GT, 70; GHT, 141; GE, 59; TDOAS, 255) 

Et tırnaktan ayrılmaz. (ADS I, 275) 

1.45. Ev alma, komşu al. (GE, 59; GHK, 30) 

Ev alma, komşu al (ADS I, 275) 

1.46. Evdeki hesap çarşıya uymas. (GHT, 141; GT, 70; GE, 59; TDOAS, 256) 

Evdeki hesap pazara (çarşıya) uymaz. (ADS I, 276) 

1.47. Göz bakar, can çeker. (GT, 72; GHT, 142; GE, 61; TDOAS, 273) 

Göz görür, gönül ister (çeker). (ADS I, 291) 

1.48. Gözüken kövä kulavuz istemäz. (GE, 61; GT, 72; GHT, 143; TDOAS, 

272) 

Görünen köy kılavuz istemez. (ADS I, 291) 
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1.49. Gülme komşuna, gelir başına. (GT, 72; GHT, 143; GHK, 30; GE, 59; 

TDOAS, 277) 

Gülme komşuna, gelir başına. (ADS I, 293) 

1.50. Güzelä bakmak hairdır. (GT, 72; GHT, 143; GE, 62; TDOAS, 280) 

Güzele bakmak sevaptır. (ADS I, 295) 

1.51. Hatır için çiy tauk inir. (GE, 62; GT, 73; GHT, 143; TDOAS, 283) 

Hatır için çiğ tavuk (da) yenir. (ADS I, 302) 

1.52. Her bir koyun kendi ayaından asılır. (GT, 73; GHT, 144; GE, 63; 

TDOAS, 287) 

Her koyun kendi bacağından asılır. (ADS I, 310) 

1.53. Her bir horoz, kendi bokluunda ötär. (GHT, 144; GT, 75; GE, 63; 

TDOAS, 286) 

Her horoz kendi çöplüğünde (küllüğünde) öter (eşinir). (ADS I, 306) 

1.54. İilen boyunu kılıç kesmes. (GT, 74; GE, 65) 

Eğilen baş kesilmez. / Aman diyene kılıç kalkmaz. (ADS I, 255, 142) 

1.55. İki cambaz, bir ipte oynamaz. (GHT, 145; GT, 74; GE, 65; TDOAS, 

297) 

İki cambaz, bir ipte oynamaz. (ADS I, 319) 

1.56. İki karpuz bir koltaa sıımaz. (GE, 65; GHT, 145; GT, 74) 

İki karpuz bir koltuğa sığmaz. (ADS I, 320) 

1.57. İnsanın alacası içindedir, hayvanın alacası dışındadır. (GHT, 146; GT, 

74; GE, 66; TDOAS, 305) 

İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında. (ADS I, 324) 

1.58. İnsan konuşa konuşa, hayvan kokuşa kokuşa. (GHT, 146; GT, 75; GE, 

65; TDOAS, 303) 

İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa. (ADS I, 325) 

1.59. İplik incä erdän koparmış. (GF, 132; GHT, 146; GT, 75; GE, 66; 

TDOAS, 306) 

İp inceldiği yerden kopar. (ADS I, 326) 

1.60. İşlenen demir pas tutmaz. (GHT, 146; TDOAS, 308) 

İşleyen demir ışıldar. (ADS I, 329) 
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1.61. İştän arttırmêrsın, diştän arttıracan. (GF, 131; GF, 75; GHT, 146; GE, 

67; TDOAS, 308) 

İşten artmaz, dişten artar. (ADS I, 329) 

1.62. Kara haber tez duyulêr. (GE, 68; TDOAS, 323) 

Kara / kötü haber tez duyulur. (ADS I, 341) 

1.63. Kaz gelecek yerden tauu kıskanma. (GE, 68; GHT, 148; GT, 77; 

TDOAS, 331) 

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. (ADS I, 351) 

1.64. Keskin sirke, kabına zarar. (GHT, 148; GT, 77; GE, 69; TDOAS, 343) 

Keskin sirke kabına (küpüne) zarar(dır). (ADS I, 356) 

1.65. Kızım sana sölerim, gelinim sän anna. (GF, 131; GT, 78; GHT, 148; GE, 

70; TDOAS, 349) 

Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. (ADS I, 43) 

1.66. Kız kundakta - çiiz sandıkta. (GE, 70; TDOAS, 347) 

Kız beşikte, çeyiz sandıkta. (ADS I, 360) 

1.67. Kimin arabasına pinersa onun türküsünü çalar. (GHT, 149; GH, 78; GE, 

70; TDOAS, 351) 

Kimin atına binerse, onun türküsünü çağırır. (TDK ADS) 

1.68. Kim ne yaparsa kendine yapar. (GT, 78; GHT, 149; GE, 70; TDOAS, 

352) 

Kişi ne yaparsa kendine yapar. (ADS I, 363) 

1.69. Kimsey demes “benim yuurtum eeşi.” (GHT, 149; GT, 78; GE, 70; 

TDOAS, 483) 

Kimdse ayranım (yoğurdum) ekşi demez. (ADS I, 361) 

1.70. Korkak bezirgân ne kâr eder ne zarar. (GHT, 149; GT, 78; GE, 71; 

TDOAS, 357) 

Korkak bezirgân (tüccar) ne kâr eder ne ziyan (zarar). (ADS I, 366) 

1.71. Koyun olmadıı erde keçiye Apturaman Çelebi baarıllar. (GHT, 149; GT, 

78; GE, 71; TDOAS, 360) 

Koyunun bulunmadığı olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. 

(ADS I, 368) 

1.72. Kuruylan bilä yaş ta yanarmış. (GF, 133; GT, 79; GE, 72; TDOAS, 374) 
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Kurunun yanında yaş da yanar. (ADS I, 377) 

1.73. Kuştan korkan darı ekmez. (GHT, 149; GT, 79; GE, 72; TDOAS, 420) 

Serçeden (kuştan) korkan darı ekmez. (ADS I, 378, 423) 

1.74. Laf lafa açar. (GHT, 150; GT, 79; GE, 72; TDOAS, 376) 

Laf lafı açar. (ADS I, 381) 

1.75. Lüzger esmeyince yapraklar kımıldamaz. (GHT, 150; GT, 79; GE, 72; 

TDOAS, 474) 

Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz (dal kımıldamaz). (ADS I, 414) 

1.76. Mandaya buynuz ar etmes. (GE, 73; GHT, 150; GT, 79) 

Koça (öküze) boynuzu yük değil (olmaz). (ADS I, 365) 

1.77. Meeva veren aaca taş atêrlar. / Mevasız aacı diil yazık köklemek. (GE, 

73; GHT, 150; TDOAS, 380) 

Meyveli ağacı taşlarlar. (ADS I, 388) 

1.78. Mehkeme kapusu kadıya mülk olmas. (GHT, 150; GT, 79; GE, 73; 

TDOAS, 377) 

Mahkeme kadıya mülk değil. (ADS I, 383) 

1.79. Ne ekecen, onu da biçecän. (GE, 74; GHT, 151; GT, 80; TDOAS, 387) 

Ne ekersen, onu biçersin. (ADS I, 393) 

1.80. Ne şiş yansın ne kebab. (GHT, 151; GT, 81; GE, 74; TDOAS, 388) 

Ne şiş yansın ne kebap. (TDK ADS) 

1.81. Ne verdiysan yelinnen, o gider seninen. (GHT, 151; GT, 81; GE, 74; 

TDOAS, 389) 

Ne verirsen elinle, o gelir seninle. (ADS I, 395) 

1.82. O kadar kusur kadı kızında da varmış. (GF, 132; GT, 81; GE, 75) 

Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur. (TDK ADS) 

1.83. Oldu olacak, kırıldı bacak. (GHT, 152; GT, 81; GE, 75; TDOAS, 395) 

Oldu olcak, kırıldı nacak. (TDK ADS) 

1.84. Öküzä buynuzu aar gelmäzmiş. (GF, 132; GHT, 136; GT, 65; GHK, 30; 

GE, 76; TDOAS, 399) 

Öküze boynuzu yük olmaz. (ADS I, 404) 
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1.85. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. (GHT, 152; GT, 82; TDOAS, 399) 

Öküz öldü, ortaklık bozuldu (bitti). (TDK ADS) 

1.86. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. (GHT, 152; GT, 82; GE, 76; TDOAS, 402) 

Ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz. (ADS I, 405) 

1.87. Papazın sözünü dinne, yaptıını yapma. (GT, 83; GHT, 153; GE, 77) 

Hocanın dediğini yap (söylediğini dinle), yaptığını yapma. (ADS I, 314) 

1.88. Parai veren, düdüü çalar. (GHT, 153; GT, 83; GE, 77; TDOAS, 408) 

Parayı veren düdüğü çalar. (ADS I, 411) 

1.89. Saalam baş, yastık istemes. (GE, 78; GHT, 154; GT, 83; GE, 53; 

TDOAS, 454) 

Sağ (sağlam) baş baş yastık istemez. (ADS I, 417) 

1.90. Saar, işitmesa uydurur. (GHT, 153; GT, 83; GE, 78; TDOAS, 414) 

Sağır işitmez (duymaz) uydurur (yakıştırır). (ADS I, 417) 

1.91. Sabaa ola, hayir ola. (GE, 78; GHT, 153; GT, 83; TDOAS, 411) 

Sabah ola, hayır ola (gele). (ADS I, 415) 

1.92. Sakla samanı, gelir zamanı. (GHT, 154; GT, 83; GE, 78; TDOAS, 415) 

Sakla samanı, gelir zamanı. (ADS I, 419) 

1.93. Seläm verdim – borçlu kaldım. (GF, 135; GT, 84; GE, 79) 

Selam verdik, borçlu çıktık. (TDK ADS) 

1.94. Sel gider, kum kalır. (GHT, 154; GT, 84; GE, 79; TDOAS, 430) 

Sel gider, kum kalır. (ADS I, 421) 

1.95. Sıçan deliinä sıımazmış, bir da kabak kuyruuna baalarmış. (GF, 134; 

GHT, 154; GT, 84; GE, 79; TDOAS, 446) 

Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış. (TDK ADS) 

1.96. Sokma akıl, akıl olmaz. (GHT, 154; GT, 84; GE, 80; TDOAS, 359) 

Koyma akıl, akıl olmaz (cepten düşer). (Sokma akıl, sekiz adım gider.) (ADS 

I, 367) 

1.97. Söle kim senin dostun da ben söleycem kimsin sen. (GT, 85; GHT, 155; 

GE, 80; TDOAS, 91) 

Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. (ADS I, 150) 
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1.98. Tabak, sevdii derii erden ere urur. (GE, 81; GHT, 156; GT, 86; TDOAS, 

438) 

Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar. (ADS I, 438) 

1.99. Taşima suylan dermen dönmezmiş. (GHT, 156; GT, 86; GHK, 30; GE, 

81; TDOAS, 440) 

Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez. (ADS I, 441) 

1.100. Taş, olduu erde aaır. (GHT, 156; GT, 86; GE, 81; TDOAS, 439) 

Taş yerinde ağırdır. (ADS I, 441) 

1.101. Tatlı dil, ilanı delikten çikarır. (GHT, 156; GT, 86; GE, 82; TDOAS, 

441) 

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. (ADS I, 442) 

1.102. Tekerlenen taş, yosul tutmas. (GHT, 156; GT, 86; GE, 82; TDOAS, 

488) 

Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. (ADS I, 478) 

1.103. Tekkei bekleen çorbai ir. (GHT, 156; GT, 86; GE, 82; TDOAS, 443) 

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. (ADS I, 444) 

1.104. Tencerä tukurlanmış da kapaanı bulmuş. (GF, 131; GHT, 156; GT, 86; 

GE, 82; TDOAS, 444) 

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. (TDK ADS) 

1.105. Tikensiz gül yok. (GE, 82; TDOAS, 212) 

Dikensiz gül olmaz. (ADS I, 239) 

1.106. Tok aaçın halını bilmeer. / Tokun aaçtan haberi yokmuş. (GF, 131; 

GHT, 157; GT, 87; GE, 82; TDOAS, 448) 

Tok açın halinden bilmez. (ADS I, 447) 

1.107. Uşaa sev beşiktä, kocanı sev döşektä. (GHK, 30) 

Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte. (ADS I, 219) 

1.108. Uzan yorganına göre. (GT, 88; GHT, 157; GE, 83; TDOAS, 116) 

Ayağını yorganına göre uzat. (ADS I, 164) 

1.109. Ver ellinnän da aara ayaannan. (GF, 131; GE, 84) 

Elinle ver ayağınla ara. (TDK ADS) 
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1.110. Yalancının mumu, övlene kadar yanar. (GHT, 158; GT, 88; GE, 85; 

TDOAS, 466) 

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. / Yalancının evi yanmış, kimse 

inanmamış. (ADS I, 463) 

1.111. Yırtıcı kuşun ömrüü aazdır. (GHT, 159; GT, 90; GE, 86; TDOAS, 480) 

Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur. (ADS I, 474) 

1.112. Yilan da iri gider amma deliini gördüynan dorulıyer. (GHT, 159; GT, 

89; GE, 86; TDOAS, 478) 

Yılan ne kadar eğri gitse deliğine doğru girer. (ADS I, 473) 

1.113. Yol yürümeknen borç yödemeknen biter. (GHT, 159; GT, 90; GE, 86; 

TDOAS, 163) 

Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir. (ADS I, 200) 

1.114. Zor oyunu bozêr. (GF, 137; GHT, 160; GT, 91; GE, 87; TDOAS, 492) 

Zor oyunu bozar. (ADS I, 483) 

 

Anlam Bakımından Benzer Atasözleri 

2.1. Aaç gözünü, uyandır canını (GE, 45; GT, 79; GHT, 131; TDOAS, 48) 

Aç gözünü, (yoksa) açarlar gözünü. (ADS I, 109) 

2.2. Aalemä kuyu kazma, kendin düşärsin. (GF, 135; GT, 58; TDOAS, 137) 

Kazma kuyuyu kendin düşersin. (ADS I, 351; 261) 

2.3. Aaraan bulurmuş, innään ölürmüş. (GE, 46; GT, 58; TDOAS, 88) 

Eden bulur, inleyen ölür. (ADS I, 255) 

2.4. Adanmış begirin azına bakmazlar. (GT, 59; GHT, 131; GE, 47; TDOAS, 

127) 

Bahşiş atın dişine bakılmaz. (ADS I, 174) 

2.5. Almanın iisini domuzlar iyirmiş. (GF, 131; GT, 60, GE, 47; TDOAS 91) 

Armudun iyisini ayılar yer. (ADS I, 150) 

2.6. Altmış, işi bitmiş. (GHT, 132; GT, 60; GE, 47; TDOAS, 470) 

Yaş yetmiş, iş bitmiş. (ADS I, 467) 

2.7. Andın köpää, al sopayı. (GF, 134; GHT, 132; GT, 60; GE, 47; TDOAS, 

310) 
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İti an, (değneği yanına koy) taşı eline al. (ADS I, 330) 

2.8. Arif duşman ahmak dosttan taa ii. (GE, 47; GHT, 133; GT, 60) 

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. (ADSI, 126).  

2.9. Armut aacından yıraa düşmäzmiş. (GF, 131; GHT, 133; GT, 60; GE, 47) 

Armut dalının dibine düşer. (ADS I, 151) 

2.10. Aş becerenä, iş kotarana. (GF, 132; GHT, 61; GE, 48) 

At binenin (iş bilenin), kılıç kuşananın. (ADS I, 158) 

2.11. At ölürsa, ko emdän ölsün. (GF, 136; GT, 61; GHT, 133; GE, 48; 

TDOAS, 112) 

Atın ölümü arpadan olsun. (ADS I, 160) 

2.12. Ateş etmedän, tütün çıkmaz. (GHT, 133; GT, 61; GE, 48; TDOAS, 109)  

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. (ADS I, 159) 

2.13. Ayı buyurmuş tilkiyä, tilki da kuyruuna. (GF, 134; GHT, 61; GE, 48; 

TDOAS, 309) 

İt ite buyurur, it de kuyruğuna. (ADS I, 331) 

2.14. Ba istemēr dua ister kazmā. (GHT, 134; GT, 62; GE, 48; TDOAS, 126) 

Bağa bak üzüm olsun, üzüm yemeye yüzün olsun. (ADS I, 173) 

2.15. Bayır bayırlan buluşmaz, ama adam adamnan buluşur. (GHT, 135; GT, 

63; GE, 49; TDOAS, 194) 

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. (ADS I, 225) 

2.16. Beegir dört ayak üstündä, o da kösteklenir. (GE, 49; GHT, 135; GT, 63; 

TDOAS, 155) 

Bir sürçen atın başı kesilmez. (ADS I, 198) 

2.17. Bin dostun varsa azdır, bir duşmanın varsa çoktur. (GHT, 135; GT, 64; 

GE, 50; TDOAS, 224) 

Bin dost az bir düşman çok. (ADS I, 187) 

2.18. Bir boklu toklu bütün sürüyü bozêr. (GE, 50; TDOAS, 158) 

Bir uyuz keçi bütün sürüyü boklar. (ADS I, 198) 

2.19. Bize gelen bize benzer. (GHT, 136; GT, 64; TDOAS, 162) 

Biz bize benzeriz. (TDK ADS) 
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2.20. Boboçları güzün sayêrlar. (GE, 51; GHT, 136; GT, 64; TDOAS, 177) 

Gurkun cücüğü güzün sayılır. (ADS I, 292) 

2.21. Çabuk hırsız, ev saabini tutar. (GHT, 137; GT, 66; GE, 53; TDOAS, 

453) 

Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. (ADS I, 468) 

2.22. Çalişkan kuşun yıvası verilirmiş. (GF, 132; GT, 66; GE, 53; TDOAS, 

261) 

Garip (kör) kuşun yuvasını Allah yapar. (ADS I, 281) 

2.23. Çimçirik çakmasa, gök gürlemeyecek. (GHT, 138; GT, 66; GE, 54; 

TDOAS, 109) 

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. (ADS I, 159) 

2.24. Çizmeci çizmesiz gezer. (GHT, 138; GT, 66; GE, 54; TDOAS, 445) 

Terzi kendi söküğünü (dikişini) dikemez. / Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün 

börkü. (ADS I, 445, 380) 

2.25. Çok gün aalamanın, bir gün gülmesi de var. (GHT, 138; GT, 66; GE, 54; 

TDOAS, 425) 

Son gülen iyi güler. (ADS I, 427) 

2.26. Çok kär çok zarar. (GHT, 138; GT, 67; GE, 54; TDOAS, 189) 

Çoğu zarar, azı karar. (ADS I, 220) 

2.27. Çok laf – aarlık, ama susmak – varlık. (GF, 137; GT, 67; GE, 54; 

TDOAS, 428) 

Söz gümüşse, sükût altındır. (ADS I, 429) 

2.28. Çok tamah çok zarar. (GHT, 139; GT, 67; GE, 54) 

Az tamah çok ziyan (zarar) getirir. (ADS I, 170) 

2.29. Çou arayan azı da kaybeder. (GHT, 138; GT, 67; GE, 54; TDOAS, 190) 

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. (ADS I, 167) 

2.30. Dada gezän, kurda da çatacak, ayiya da çatacak. (GE, 55; GHT, 139; 

GT, 67; TDOAS, 365) 

Kurda konuk (komşu) giden, köpeğini yanında götürür. (ADS I, 375) 

2.31. Dostluk zor zamanda beyan olur. (GHT, 140; GT, 68; GE, 56) 

Dost (iyi dost) kara günde belli olur. (ADS I, 246) 
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2.32. Duarların da var kulaı. (GHT, 140; GT, 68; GE, 57; TDOAS, 475) 

Yerin kulağı var. (ADS I, 472) 

2.33. Dünya yansa, hasırı yanmas. (GE, 57; GHT, 140; GT, 69; TDOAS, 227) 

Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir. (ADS I, 251) 

2.34. Ecel manasız olmazmış. (GF, 137; GHT, 150; GT, 69; GE, 57; TDOAS, 

230) 

Bahanesiz ölüm olmaz. / Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane (ADS I, 174, 

254) 

2.35. Epsi uçan kuşlar enmes. (GHT, 144; GT, 69; GE, 58; TDOAS, 288) 

Her kuşun eti yenmez. (ADS I, 310) 

2.36. Erkes derdinnan dermenci da bendinnan. (GHT, 144; GT, 70; GE, 59; 

TDOAS, 289) 

Herkesin (her başın) bir derdi var, değirmencininki de su. (ADS I, 308, 304) 

2.37. Eşään düülecää geldiynen caami kapusunda anırırmış. (GF, 132; GHT, 

70; GE, 59; TDOAS, 230) 

Eceli gelen it cami duvarına işer. (ADS I, 254) 

2.38. Ev sahibinin işinä karışma. (GE, 59; GHT, 141; GT, 70; TDOAS, 66) 

Ahmak (şaşkın) misafir ev sahibini ağırlar. (ADS I, 123) 

2.39. Gaarga gaarganın gözünü çikarmas. (GE, 60; GHT, 142; GT, 71; 

TDOAS, 327) 

İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz. (ADS I, 331) 

2.40. Gelene hoş geldin, gidene uurlar olsun. (GE, 61; GHT, 142; GT, 71; 

TDOAS, 263) 

Gelen ağam, giden paşam. (TDK ADS) 

2.41. Gün, sabahtan belli olur. (GHT, 143; GT, 72; GE, 62; TDOAS, 373) 

Kutlu gün doğuşundan bellidir. (ADS I, 379) 

2.42. Haşlanmış sütlen, üfleer suya da. (GHT, 143; GT, 73; GE, 62; TDOAS, 

436) 

Sütten ağzı yanan, ayranı üfleyerek içer (yoğurdu üfleyerek yer). (ADS I, 433) 

2.43. Hayırsızları, ekmäzmişlär, onnar kendi bitärmiş. (GF, 133; GT, 73; GE, 

62; TDOAS, 231) 
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“Eğer” ile “meğer”i evlendirmişler, “keşke” diye bir çocuk doğmuş. (ADS I, 

255, 398) 

2.44. Haylaza iş sööle, sana marefet ööretsin. (GE, 62; GHT, 144; GT, 73; 

TDOAS, 444) 

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin. (ADS I, 444) 

2.45. İki tauşan birdän tutulmaz. (GE, 65; GHT, 145; GT, 74; TDOAS, 156) 

İki karpuz bir koltuğa sığmaz. (ADS I, 320) 

2.46. İnsan ihtiyarlıye, yürek ihtiyarlımeye. (GHT, 145; GT, 75; GE, 65; 

TDOAS, 271) 

Er (vücut) kocar, gönül kocamaz. (ADS I, 268) 

2.47. İnsanın aazı çuval diyl da baalasın! (GF, 137; GT, 74, GE, 66) 

Elin ağzı torba değil ki (çekip) büzesin. (ADS I, 261) 

2.48. İnsanın ihtibarı yoktur, ihtibar iştä. (GE, 66; GT, 75; GHT, 146; TDOAS, 

57) 

Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur. (ADS I, 115) 

2.49. Kadıda kesilen parmak acimas. (GHT, 146; GT, 75; GE, 67; TDOAS, 

438) 

Şeriatın kestiği parmak acımaz. (ADS I, 435) 

2.50. Kan, su olmaz, su da kan olmaz. (GHK, 30; TDOAS, 322) 

Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar. (ADS I, 341) 

2.51. Kart çingenedän demirci olmas. (GE, 68; GHT, 147; GT, 76; TDOAS, 

346) 

Kırkından sonra azanı teneşir paklar. (ADS I, 358) 

2.52. Kedinin ermedii er murdardır. (GE, 69; GHT, 148; GT, 77; TDOAS, 

335) 

Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere, pis (murdar) der. (ADS I, 353) 

2.53. Kendi adamınan i iç, alış-veriş yapma. (GHT, 148; GT, 77; GE, 69) 

Dost (akraba) ile ye, iç; alışveriş etme. (ADS I, 245) 

2.54. Kervan gider, köpekler salar. (GHT, 148; GT, 77; GE, 69; TDOAS, 312) 

İt ürür, kervan yürür. (ADS I, 333) 
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2.55. Kim yazın yatıye, kışin aç yöliye. (GHT, 149; GT, 78; GE, 70; TDOAS, 

472) 

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. (ADS I, 469) 

2.56. Kimisindä var dert, kimisindä dört. (GE, 70; GHT, 149; GT, 78; 

TDOAS, 206) 

Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz. (ADS I, 233) 

2.57. Köpek suya düşmeyincä üzmää ürenmäzmiş. (GF, 132; GT, 78; GE, 71) 

Kul sıkılmayınca (bunalmayınca) Hızır yetişmez. (ADS I, 375) 

2.58. Kör satıcinın kör da alıcisı var. (GHT, 149; GT, 79; GE, 71) 

Bitli (kurtlu, çürük) baklanın kör alıcısı olur. (ADS I, 198) 

2.59. Kurtsuz aaç olmaz. (GHT, 150; GT, 79; GE, 72; TDOAS, 58) 

Ağacı kurdu içinde olur. (ADS I, 116 

2.60. Kuru kepeklan maymun oynamas. (GHT, 150; GT, 79; GE, 72) 

Aç ayı oynamaz. (ADS I, 108) 

2.61. Küsän popazın torbası dolmazmış. (GF, 136; GT, 79; GE, 72; TDOAS, 

213) 

Dilencinin torbası dolmaz. (ADS I, 240) 

2.62. Lelek yazı takırtıylan geçirirmiş. (GF, 131; GHT, 79; GE, 72) 

Leyleğin ömrü (günü) laklak ile geçer. (ADS I, 382) 

2.63. Menfaat, sirke de olsa baldan tatlıdır. (GHT, 150; GT, 79; GE, 73; 

TDOAS, 139) 

Bedava sirke baldan tatlıdır (tatlı olur). (ADS I, 182) 

2.64. Ne türlü saabi, o türlü de çırak. (GHT, 151; GT, 81; GE, 74; TDOAS, 

181) 

Kabiliyetli çırak ustayı geçer. (ADS I, 336) 

2.65. Öyle bulduk, böyle götüreceis. (GHT, 153; GT, 82; GE, 76; TDOAS, 

386) 

Böyle gelmiş böyle gider. (ADS I, 203) 

2.66. Papaza ne kadar versen doymas. (GHT, 153; GT, 83; GE, 77; TDOAS, 

302) 

İmam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz. (ADS I, 321) 
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2.67. Pistoftan atılan kurşun geeri dönmez. (GHK, 30; TDOAS, 110) 

Atılan ok geri dönmez. (ADS I, 159) 

2.68. Salmaa bilmeyen köpek, sürüsüne kurt getirir. (GE, 78; GHT, 154; GT, 

83; TDOAS, 457) 

Ürümesini bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir. (ADS I, 453) 

2.69. Sert pirenin kendi kabına zararı varmış. (GF, 137; GT, 84; GE, 79) 

Keskin sirke kabına (küpüne) zarar(dır). (ADS I, 356) 

2.70. Sinek bir şey diildir, ama miide bulandırır. (GHT, 154; GT, 84; GE, 79; 

TDOAS, 423) 

Sinek küçüktür ama mide bulandırır. (ADS I, 426) 

2.71. Susan uşaa meme vermezler. (GHT, 155, GT, 85; GE, 80) 

Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (ADS I, 120) 

2.72. Sürüdän ayrılan koyunu canavar iyirmiş. (GE, 81; TDOAS, 435) 

Sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar. (ADS I, 433) 

2.73. Ucuz etin çorbası datsız olur. (GF, 137; GHT, 157; GT, 87; GE, 83; 

TDOAS, 450) 

Ucuz etin yahnisi (suyu) yavan (tatsız) olur. (ADS I, 450) 

2.74. Ummadıın kütük araba devirir. (GE, 83; GHT, 157; GT, 87; TDOAS, 

375) 

Ummadığın taş baş yarar. (ADS I, 451) 

2.75. Yaşa eşecêm yaşa, yaza trifil otu biçecem sana. (GT, 89; GHT, 158; GE, 

85; TDOAS, 401) 

Ölme eşeğim, ölme (yaza yonca bitecek). (TDK ADS) 

2.76. Yazılan bozulmas. (GHT, 158; GT, 89; GE, 86; TDOAS, 135) 

Başa yazılan gelir. (ADS I, 179) 

2.77. Yilanın kuyruu basmadan dalamas. (GHT, 159; GT, 89; GE, 86; 

TDOAS, 455) 

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma. (ADS I, 452) 

2.78. Yürük at, yemini arttırır. (GHT, 159; GT, 75; TDOAS, 486) 

Yürük ata kamçı olmaz. (ADS I, 478) 

2.79. Zaman saman satar. (GHT, 160; GT, 90; GE, 87; TDOAS, 459) 
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Vakit nakittir. (ADS I, 456) 

2.80. Zaman, zamana uymasa, sen zamana uy. (GHT, 160; GT, 90; GE, 87; 

TDOAS, 488) 

Zaman sana uymazsa sen zaman uy. (ADS I, 480) 

 

Türkiye Türkçesinde Olup Gagavuz Türkçesinde Kısalmış 

Atasözleri 

3.1. Aaç tauk, düşündä em görür. (GE, 45; GHT, 131; GT, 59; TDOAS, 49) 

Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür). 

(ADS I, 111) 

3.2. Aalemin tauu kaz görünürmüş. (GF, 134; GHT, 132; GT, 58; GE, 45) 

Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür (karısı kız görünür). (ADS I, 366) 

3.3. Aalık vermeklan olur. (GHT, 131; GT, 58; GE, 46; TDOAS, 61)  

Ağalık (beylik) vermeyle, yiğitlik vurmakla(dır). (ADS I, 117) 

3.4 Anasına bak, danasını al. (GHT, 132; GT, 60; GE, 47; TDOAS, 84) 

Anasına bak, kızını al; kenarına (kıyısına, tarağına) bak, bezini al. (ADS I, 

145) 

3.5. Başinı serinde tut, ayaklarını sıcakta. (GHT, 134; GT, 62; GE, 49; 

TDOAS, 115) 

Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin. (ADS I, 164) 

3.6. El eli yıkaar. (GHT, 141; GT, 69; GE, 58; TDOAS, 237) 

El eli (bir eli bir eli) yıkar (yur), iki el (de) yüzü (yıkar, yur). (ADS I, 260) 

3.7. Kan, su olmeer. (GHT, 147; GT, 76; GE, 68; TDOAS, 322) 

Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar. (ADS I, 341) 

 

Türkiye Türkçesinde Olup Gagavuz Türkçesinde Genişlemiş 

Atasözleri 

4.1. Aalemin kapusunu urma parmaklan, senin kafanı urarlar tokmaklan. (GE, 

45; GHT, 132; GT, 59; TDOAS, 179) 

Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. (ADS I, 214) 
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4.2. Avşamkı üfkeni sabaaya brak, ama avşamkı işini sabaaya brakma! (GF, 

133; GHT, 132; GT, 59; GE, 48) 

Bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma). (ADS I, 204) 

4.3. Beş parmak biri birinä benzemäär, da kardaş kardaşlan mı benzeyecek. 

(GE, 50; TDOAS, 142) 

Beş parmak bir değil (olmaz). ADS I, 184) 

4.4. Dünya dünya felek dünya, kimisine elek kimisine felek. (GHT, 140; GT, 

69; GE, 57; TDOAS, 259) 

Felek, kimine kavun yedirir, kimine kelek. (ADS I, 279) 

4.5. Kendi düşän aalamazmış, aalasa da yaraşmazmış. (GF, 131; GHT, 148; 

GT, 77; GE, 69; TDOAS, 339) 

Kendi düşen ağlamaz. (ADS I, 356) 

4.6. Zornan gözellik olmaz, olsa da yakışmas. (GHT, 160; GT, 90; GE, 87; 

TDOAS, 492) 

Zorla güzellik olmaz. (ADS I, 483) 

4.7. Çok gezän çok bilirmiş, çok kaçan çok kazanırmış. (GF, 134; GT, 66; GE, 

54; TDOAS, 192) 

Çok gezen çok bilir. (ADS I, 221; 222) 
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SONUÇ 

Bir milletin hayat karşısındaki tutum ve karakteriyle uzun yıllar 

sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerini yansıtan atasözleri, Türk halkları 

arasındaki tarihî ve kültürel bağları gösteren sözlü edebiyat ürünleridir. Bu 

bağlamda Gagavuz atasözleri değerlendirildiğinde, Gagavuzların Türk 

dünyasını oluşturan diğer halklarla birçok konuda ortaklaştığı 

gözlemlenmektedir.  

Oğuz grubu Türk lehçeleri arasında yer alan Gagavuz Türkçesi, Türkiye 

Türkçesine en yakın olan lehçedir. Ortak kültürel mirastan beslenen bu iki 

çağdaş Türk lehçesinde benzer birçok atasözü bulunmaktadır. Bu atasözleri 

incelendiğinde kimi Gagavuz atasözlerinin Türkiye Türkçesindeki 

atasözleriyle biçim ve anlam bakımından birebir aynı olduğu görülmektedir:  

“Balık baştan kokar.”, “Ev alma, komşu al.”, “Sakla samanı, gelir 

zamanı.”, “Sel gider, kum kalır.” vb. 

Çalışmada incelenen Gagavuz atasözlerinin çoğunluğunu, ufak tefek 

bazı farklılıklarla Türkiye Türkçesindeki atasözleriyle biçim ve anlam 

bakımından benzer olan atasözleri oluşturmaktadır. Türkiye Türkçesindeki 

atasözlerine göre biçim olarak bazı fonetik ayrılıklar taşıyan bu atasözleri 

anlam bakımından Türkiye Türkçesindeki atasözleriyle aynıdır:  

Ateş düştüğü yeri yakar. (Ateş düştüü yeri yakar.) 

Balı tutan parmaanı yalar. (Bal tutan parmağını yalar.) 

Gagavuz Türkçesinde kullanılan kimi atasözleri ise biçimce farklı 

olmakla birlikte içerik yönüyle Türkiye Türkçesindeki atasözlerine yakın bir 

anlam taşımaktadır: 

Aç ayı oynamaz. (TT) / Kuru kepeklan maymun oynamas. (GT) 

Terzi kendi söküğünü dikemez. (TT) Çizmeci çizmesiz gezer. (GT) 

Gagavuz atasözleriyle Türkiye Türkçesinde kullanılan atasözleri 

karşılaştırıldığında gözlemlenen bir diğer durum da atasözlerindeki kısalma 

ve genişlemelerdir. Türkiye Türkçesinde kullanılan kimi atasözleri, Gagavuz 

Türkçesinde kısalırken, bazıları da Gagavuz Türkçesinde sözcük ya da sözcük 

öbekleriyle genişlemiştir.  

Anasına bak, danasını al. (GT) 

Anasına bak, kızını al; kenarına (kıyısına, tarağına) bak, bezini al. (TT) 

Kendi düşän aalamazmış, aalasa da yaraşmazmış. (GT) 

Kendi düşen ağlamaz. (TT) 

Aalemin tauu kaz görünürmüş. (GT) 

Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür (karısı kız görünür). (TT) 

Uzun yıllar Slav dillerinin etkisinde kalmış olan Gagavuz Türkçesi 

özellikle söz dizimi bakımından Türkiye Türkçesine göre farklılaşmıştır. Bu 

farklılaşmayla birlikte kimi Gagavuz atasözlerinde cümleyi meydana getiren 

unsurların sırası değişmektedir. Türkiye Türkçesinde cümlenin sonunda yer 
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alan yüklem ögesi, Gagavuz atasözlerinde cümlenin başında veya ortasında 

bulunabilmektedir:  

“Ba istemēr dua ister kazmā.”, “Uzan yorganına göre.” vb. 

Devrik cümle olarak adlandırılan bu duruma kimi zaman Türkiye 

Türkçesinde kullanılan atasözlerinde de rastlanmaktadır:  

Sakla samanı, gelir zamanı vb. 

Coğrafi farklılıklar ve kısmen bununla irtibatlı olarak kültürel alanda 

meydana gelen değişmeler, Türk dünyasında düşünme, duyuş ve hayata bakış 

konularındaki birlikteliği genel anlamda fazla etkilememiştir. Bununla 

birlikte, kültürün önemli bir bileşeni olan inanç etmeninin ortak kültürel 

dokuyu meydana getiren unsurları biçimsel düzeyde etkilediği durumlar göze 

çarpmaktadır. Bu bağlamda Gagavuzların bağlı oldukları Hıristiyanlık diniyle 

ilgili kavramların Gagavuz Türkçesindeki atasözlerine yansıdığı 

görülmektedir. Söz gelimi, Gagavuz Türkçesinde geçen aşağıdaki 

atasözlerinde Hıristiyanlıkta din adamı anlamında kullanılan papaz/popaz 

kavramları geçmektedir. Bu atasözlerinin Türkiye Türkçesindeki 

karşılıklarında ise papaz sözcüğünün yerine İslâm inancıyla ilişkili olan hoca, 

imam kavramları yer almaktadır: 

Papazın sözünü dinne, yaptıını yapma. (GT) / Hocanın dediğini yap 

(söylediğini dinle), yaptığını yapma. (TT) 

Papaza ne kadar versen doymas. (GT) / İmam evinden aş, ölü gözünden 

yaş çıkmaz. (TT) 

Küsän popazın torbası dolmazmış. 

Bu çalışmada Gagauz Folkloru, Gagauzlar (Hıristiyan Türkler), 

Gagauz Türkleri, Gagavuz Edebiyatı, Gagavuz Halk Kültürü ve Türk Dünyası 

Ortak Atasözleri Sözlüğü adlı eserler taranmak suretiyle Gagavuz ve Türkiye 

Türkçesinde geçen 208 tane ortak atasözü tespit edilmiştir. Farklı kaynaklar, 

yazıya geçirilmemiş atasözleri ve bölge ağızlarında kullanılan atasözleri 

dikkate alındığında her iki lehçede kullanılan ortak atasözü sayısının artacağı 

muhakkaktır.  

Türk dünyasında İslâm dinine göre mensubu az olan Hıristiyanlık 

inancının Ortodoks mezhebine bağlı olan Gagavuzlar, yıllarca farklı millet ve 

kültürlerle birlikte yaşamış olmalarına rağmen milli kimlik ve varlıklarını 

ortak Türk kültürü çizgisinde meydana getirdikleri güçlü sözlü edebiyatlarıyla 

korumaya ve yaşatmaya çalışmışlardır. Sözlü edebiyatın önemli bir türü olan 

atasözleri Türk milletinin kültürel hafızası olmanın yanında, Türk dilinin 

zengin söz varlığı ve ifade gücünü ortaya koymaktadır. Çağdaş Türk 

lehçeleriyle ilgili yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, Türk dili ve Türk 

kültürünün gelişme ve değişme dönemlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı 

sunacaktır. 
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Bu çalışma, Çin’in son hanedanlığı olan Qing Hanedanlığının yavaş 

yavaş çöküşe sürüklenmesine sebebiyet veren tarihi olayları genel hatlarıyla 

anlatarak hanedanlıktan cumhuriyete geçişi ve Çin’deki Batılılaşma hareketi 

bağlamında edebiyatta gerçekleşen dönüşümü konu edinmektedir.  

Yakın dönem Çin tarihi ve edebiyatı 1840 Afyon Savaşı ile 4 Mayıs 

1919 Kültür Hareketi’ne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu süreç oldukça 

zorlu geçmiştir. Zira 19.yy diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Çin’de de 

büyük altüst oluşların yaşandığı önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. 

Tarihi boyunca dünyanın en güçlü medeniyetlerinden biri olan Çin, bu 

dönemde sömürgeciliğin bir medeniyeti nasıl büyük bir yıkıma 

uğratabileceğini bizzat yaşamıştır. Afyon Savaşları Batının Çin’i 

sömürgeleştirmesinin sembolü olarak ülke tarihinde çok önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Bu savaşların ardından ülkede çok büyük siyasal, sosyal, 

ekonomik ve kültürel altüst oluşlar kendisini göstermiştir. Bu çalışma tarihsel 

süreçte yaşanan bu alt üst oluşlarla Çin edebiyatında yaşanan dönüşümü bir 

arada ortaya koyma hedefi gütmektedir. Zira siyasal ve toplumsal süreçlerle 

kültürel süreçler birbiri ile iç içe biçimlendiğinden söz konusu süreçleri 

bütünsel bir şekilde ele almak meseleyi doğru anlamak açısından büyük önem 

arz etmektedir.  

Çalışmada öncelikle, 1840 yılında başlayan 1. Afyon Savaşı’ndan 

itibaren Çin’in nasıl sömürgeleştirilmeye çalışıldığı, batılı devletlerin Çin’den 

pay alma yarışı, haksız talepleri, ardı ardına gelen ve adil olmayan anlaşmalar 

ile zor duruma düsen Qing Yönetimi ve nasıl çöküşe sürüklendiği ana hatları 

ile incelenmiştir. Bu tarihsel süreçte yaşanan 1. Afyon Savaşı, Taiping Köylü 

Ayaklanması, 2. Afyon Savaşı, Yüz Gün Reformları, Boksör İsyanı gibi 

olaylar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Çin’in modernizasyon adımları ve 

ardından Çin modern edebiyatına doğru giden sürecin en önemli olayı olan 

Dört Mayıs Kültür Hareketi ve Çin edebiyatındaki temel gelişmeler 

anlatılmıştır. 

 

Çin’in Sömürgeleşme Süreci 

19.yüzyılın 40’lı yıllarında İngiltere Sanayi Devrimi’ni tamamlamıştı 

ve Çin pazarına açılmak istiyordu. Çin ise kalabalık nüfusuyla tüccarların 

ilgisini çeken bir ülke idi. İngiltere Çin’den ipek ve çay satın alıyordu ancak 

onlara ne satacaklarını bilmiyorlardı. 17.yy’dan sonra Çin kendisini batı ile 

ticarete kapatmış ve Avrupalı tüccarların sadece Çinli tüccarlarla muhatap 

olması şartıyla Kanton limanının bir kısmını açmıştı. Böylece İngilizlerin 

serbest ticaret yapması engellenmişti. Bu durum onları yasadışı faaliyetlere 

itmiş ve İngiltere’nin sömürgesi altında olan Hindistan’da üretilen afyonu 

Çin’e sokmaya karar vermelerine sebep olmuştu. Kırilen (2015); 1760’larda 
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Çin’in afyon ithalatı yaptığını, bunun yıllık 200 sandık civarında olduğunu, az 

miktarda satın alınan afyonun tıpta, ilaç yapımında kullanıldığını ve o 

dönemde keyfi kullanımın yaygın olmadığını belirtmektedir. İngiltere’nin bu 

zehir ticareti planından sonra, 1839 yılında durum değişmiş, halk arasında 

kullanılmaya başlanmasıyla geniş bir kitleye yayılarak, özellikle güney 

bölgesindeki halkı bağımlı hale getirmişti. İnsanlar iş yapamaz hale gelmişti. 

Çin bu duruma müdahale etmek zorundaydı. Dillon (2016: 57), bu uyuşturucu 

ticaretinin Güney Çin sahillerinin tamamına yayıldığını ve 1840 itibarıyla 

toplam ithalatının 40.000 sandık siparişine ulaştığını belirtmektedir. 

Afyonun yasaklanmasını savunanların başında gelen isim olan Lin 

Zexu, 1839 yılında hükümdara bir mektup yazarak afyonun yasaklanmasına 

ilişkin gerekçelerini sıralamıştır. Daha sonra Lin Zexu, afyon sorununa son 

vermesi için Kanton’a gönderilmiştir. Lin, burada birçok tedbir almış, tüm 

afyon ticaretinin durdurulmasını ve o yıl alınan tüm afyonun derhal teslim 

edilmesini istemiştir. Teslim alınan afyon imha edilmiştir, bundan sonra 

İngiltere Kraliçesine sert bir dille mektup yazmıştır.74 Bu esnada yasaklara 

rağmen afyon ticareti yapanlar idam edilerek cezalandırılmış ve bu despot 

yöntemlerle ticaretin önüne geçilmeye çalışılmış ve büyük oranda başarılı 

olunmuştu ancak el altından yapılan ticareti önlemek daha zahmetli bir hal 

almıştı. İngiltere ise bu yaptırımlara karşı çıkıyor, bu ticareti serbest ticaret 

hakkı olarak görüp savunuyordu. Kırilen (2015: 64), Lin Zexu’nün bu 

mektubunun samimi ve açık anlatımına karşılık, uygulamada aldığı, 

tedbirlerin, tutuklamaların ve ısrarcılığının ters etki yarattığını belirtmiştir. 

Açgözlü emperyalistlerin aradığı bahanenin böylelikle elde edilmiş olduğunu 

ve İngiliz donanmasının saldırılarıyla savaşın başladığını aktarmıştır. Dillion 

(2016:65), İngiltere’nin bu savaşı bilinçli olarak çıkardığını ve savaşın İngiliz 

afyon tüccarları tarafından desteklendiğini belirtmektedir. Dolayısıyla savaşın 

ana nedenini doğrudan doğruya sömürgecilik sürecinin ve İngiltere’nin 

ekonomik çıkarlarının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Qing Hanedanlığı hükümeti İngiliz gemilerinin saldırıları altında 

yenilgiyi kabul etmiş ve Çin-İngiltere ile Ağustos 1842’de Nanjing 

Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu, Çin’in yakın tarihinde adil 

olmayan ilk antlaşmadır. Bu anlaşmayla Çin hükümeti Hong Kong’u 

İngiltere’ye devretmeye ve çok sayıda limanı açmaya zorlanmıştır. Bundan 

sonra sayıları gittikçe artan emperyalist ülkelerin saldırıları altında Çin daha 

da yarı sömürge, yarı feodal bir toplum haline gelmiştir (Liu, 2016). 

Birinci Afyon Savaşı’ndan sonra İngiltere ile ikinci bir savaş (1856-

1860) patlak verir. İngiliz bayrağı taşıyan Arrow isimli bir gemi, 

 
74 Lin Zexu’nün hükümdara ve Kraliçe Victoriya’ya yazdığı mektuplar için bk.(Kırilen, Çinde 

Afyon Savaşları, 2015, s. 61-64). 
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mürettebatının korsanlığa karıştığı gerekçesiyle Çinli askerler tarafından 

Kanton Limanında durdurulur ve İngiliz bayrağı indirilir. Bu baskını ve 

hareketi İngiliz bayrağına bir hakaret olarak gören İngiliz konsolosu Harry 

Parkes, Çin tarafından özür talep eder. Beklenen özrün gelmemesi üzerine 

çatışma başlar. 1856 ve 1857 yıllarında Kanton top ateşine tutulur ve işgal 

edilir. Daha sonra Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’nın da talepleri 

ortaya çıkınca Pekin’de görüşmeler başlar, ancak bu diplomatik görüşmelerle 

çözüme varılamaz. İngiliz ve Fransız donanması başkenti tehdit eder. Tüm bu 

olayların sonunda 1858 yılında Tianjin Antlaşması imzalanır (Dillon, 2016). 

Tarihi sürece bakıldığında yukarıda bahsedilen anlaşmalar dışında 

diğer batılı ülkelerle yapılan anlaşmalar da göze çarpmaktadır. 1842 Nanjing 

Antlaşması’ndan sonra; 1843 İngiltere, 1844 Amerika, 1847 İsveç ve Norveç, 

1851 Rusya, 1865 Fransa ile yapılan anlaşmalarla batılı devletler bazı haklara 

sahip olmuşlardır. Kısacası bu süreci bir antlaşmalar dizisi olarak tarif etmek 

daha doğru olur, çünkü büyük güçlerin her biriyle ayrı ayrı anlaşmalar 

yapılmıştır. Bu anlaşmalarla yabancı elçilerin Pekin'e yerleşebilmesi, birçok 

yeni limanın ticaret ve yerleşim amacıyla Batılılara açılması, yabancıların 

Çin'in iç bölgelerinde yolculuk edebilmesi ve Hıristiyan misyonerlere hareket 

özgürlüğü verilmesi gibi sonuçlara yol açmıştır. Anlaşmaları mecburen kabul 

etmek durumunda kalan, birçok Batılı ülkeye imtiyazlar veren Qing Yönetimi, 

halkın nefretini üzerine çekerken, bir yandan da hakimiyetini kaybederek 

kendi çöküşünü hızlandırmaktadır. 

1840 yılında Afyon Savaşı ile başlayan mağlubiyetler sonrasında ülke 

genelinde hem Mançu yönetimine karşı hem de yabancılara karşı nefret 

hakimdir. Bu kargaşa ve karışıklık dönemi, Çin tarihindeki en önemli ve uzun 

ayaklanmalardan biri olan Taiping Köylü Ayaklanması’na da zemin 

hazırlamıştır. 1851 yılında başlayan, Hong Xiuquan’in başını çektiği ve 13 yıl 

süren bu ayaklanma Qing Hanedanlığını tehdit eden en ciddi ayaklanma 

olarak görülmüştür (Liu, 2016). 

Eberhard (1995: 319), Hong Xiuquan’in misyonerler vasıtası ile 

Hıristiyanlığı öğrendiğini ve Hıristiyan görüşleri ile eski Çin görüşlerini 

sentezlemeye çalıştığını, kendisine de İsa’nın küçük kardeşi ismini verdiğini 

belirtir. Ancak isyanın esas olarak dini bir mahiyete sahip olmadığını, ortaya 

çıkmasının altında yatan ana nedenin sosyal sıkıntılar olduğunu hatta bu 

nedenle köylüler arasında büyük destek bulduğunu ifade eder.  

Taipinglerin 1853’te Nanjing’i işgal etmesi, Tianjin’in ve daha sonra 

Pekin’in işgali, Yazlık Saray’ın yakılması, devlet otoritesinin kalmayışı ve 

diğer isyanlar Çin’in içinde bulunduğu bu zor durumu anlatmaktadır. Pekin’in 

işgalinin sona ermesini sağlayan Pekin Anlaşması 24 Ekim 1860’da yılında 

imzalanır (Kırilen, 2015). Bu anlaşmanın da diğer anlaşmalar gibi adil 
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olmayan ve Çin’in kendini Batı emperyalizmine teslimiyetini gösteren bir 

anlaşma olduğu bilinmektedir. 

1851 ve 1868 yılları arasında gerçekleşen Nian İsyanı, Taiping İsyanı 

ile aynı zamanlara rastlasa da Çin’in güneyinden ziyade kuzeyini etkileyen bir 

başka isyandır. Her iki isyan da köylülerin ve mülksüzlerin örgütlenmesiyle 

oluşmuşsa da bazı farklılıkları vardı. Taiping İsyanı’nda bir lider varken, Nian 

İsyanı’nda yoktu. Biliçli ve gelişmiş bir ideolojiye sahip olmayan Nian 

grupları ata iyi binerlerdi, soygunculuk, şantaj, kaçakçılık, fidyecilik işlerinde 

de uzmandılar. İhtiyaçları için genelde kendi bölgelerinin dışına akınlar 

düzenler, ganimetlerini alıp köylerine geri dönerlerdi. 20.000 atlarının olduğu 

tahmin ediliyordu (Dillon, 2016). 

1864-65 Gansu’da Müslüman İsyanı, Salarlar İsyanı, 1855-1873 

Yunnan’da Müslüman isyanı, 1866’dan itibaren Türkistan’da Yakub Bey 

İsyanı, 1895 yine Gansu İsyanı gibi isyanlar da bu dönemde görülen ve 

oldukça uzun yıllar süren Müslüman isyanlarıdır (Eberhard, 1995). Dillon 

(2016: 103), ilk Müslüman isyanının Çin’in güneybatısında Yunnan’da ortaya 

çıktığını, 1855’ten 1873’e kadar sürdüğünü belirtmiştir.  

Bu çöküş sürecinde Meiji Restorasyonu (1868-1912) ile modernleşme 

sürecine giren ve büyük bir atılım gerçekleştiren Japonya da, Afyon 

Savaşları’ndan sonra parçalanmakta olan Çin’den pay kapma yarışına katılır. 

Bu dönem Kore’de de yönetimin zayıf olduğu bir dönemdir ve 1894 yılında 

çıkan ayaklanmanın (Donghag Ayaklanması) ilerlemesini durduramayıp 

Çin’den yardım istemiştir. Çin bu talep karşısında asker yollar, Japonya da 

Kore’deki vatandaşlarını koruma bahanesi ile 8 bin asker yollar. Çin bunun 

üzerine karşılıklı bir geri çekilme önerir. Japonya ise Çin’e birlikte Kore’nin 

iç yönetiminde söz sahibi olma önerisini sunar. Çin bunu kabul etmeyince 

Japonya 1894 yılında Qing Hanedanlığına saldırmasıyla başlayan savaş 

sonunda 17 Nisan 1895 yılında Shimonoseki Antlaşması imzalanır. Bu 

anlaşmayla Çin, Liaodong Adası’ndan feragat etmiş, Taiwan’ı Japonya’ya 

bırakmıştır. Bu anlaşmanın bir diğer özelliği ise Çin’in Kore üzerindeki 

etkisinin son bulmasıdır (Gökçe, 2016). 

 

Modernizasyon Adımları 

Birinci Afyon Savaşı’nın (1839-1842) kaybedilmesinin ardından 

Çinlilerin farkına vardıkları geri kalmışlık ancak 1860 sonrasında Çin’de 

atılacak modernizasyon adımlarının ardından değişmeye başlayacaktır. Çin’in 

bu tür büyük bir atılıma giderek Batı’yı örnek almasının en büyük nedeni; 

uğramış olduğu ağır yenilginin ardından emperyalist Batı’nın elinde 
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bulundurduğu bağımsız teknoloji gücüne ulaşmak istemesi olmuştur 

(Karlova, 2011). 

Tarihte batılı devletlerin baskısına ve işgaline maruz kalmış pek çok 

millet, batılılaşma konusunda ikilemler yaşamıştır. Çin’de de bir kesim batının 

yeni ve materyal kültürüne karşı çıkıp tek çözümün kendi geleneklerine sıkı 

sıkıya sarılmakta gizli olduğunu savunurken, bir kesim de bir an önce 

geçmişle bağların koparılıp batılı görüş ve araçların benimsenmesinden yana 

olmuştur. Bu iki kesim dıiında geleneğin terkedilmemesi ancak buna ek olarak 

batının kendilerinden ileri tekniklerinin örnek alınması gerektiğini savunan 

orta kesim de halihazırda bu ortamda yerini almıştır.  

Siyasi elit kesimin önderliğinde, modern bir silah endüstrisi, maden 

arama ve demiryolu hatları inşa etme gibi çeşitli adımlarla imparatorluğun 

sanayileşme temelleri atılmaya başlanmıştır. 1861'te başlayıp 1895'te 

başarısızlıkla sonuçlanan, Çin-Japon Savaşına kadar geçen yaklaşık 35 yıllık 

süreci kapsayan “Kendini Güçlendirme Hareketi” (Ziqiang Yundong自强运

动) , “Batılılaşma Hareketi”（Yangwu Yundong洋务运动）” gibi isimlerle 

adlandırılan bu dönemde pek çok alanda modernleşmeye gidilmiştir (Yao, 

2015). 

Çin’in gerçek anlamda kendini sorgulamasının başladığı dönem olarak 

kabul edilen “Kendini Güçlendirme Dönemi”, eğitim, askeri, politik alanlarda 

Batı örnek alınarak atılan adımları tanımlamak için kullanılmaktadır. Li 

Hongzhang, Zeng Guofan, Zhang Zhidong gibi isimler Çin’in geleceğini 

değiştirmek için modernleşme reformlarını uygulamaya sokan isimlerin 

başında yer alarak Çin tarihine geçmişlerdir. Han ulusundan olan bu idareciler, 

Qing Sarayını Batılılaşma hareketleri için ikna etmeyi başararak Çin’in 

batılılar tarafından parçalanıp yok edilmesine de engel olmuşlardır. 30 yılı 

kapsayacak olan ve tamamen Batı örnek alınarak atılacak adımları içeren 

program boyunca Qing Hükümeti batı dillerini anlayacak tercümanlar 

yetiştirmeye, Batıdan askeri teknoloji satın almaya ve silah depoları inşa 

etmeye başlamıştır. Ana hedef olarak askeriyenin ve ordunun güçlenmesini 

planlayan reformlar içerisine donanmanın güçlendirilmesi, tersaneler inşa 

edilmesi ve cephanelikler oluşturulması gibi hayati hedefler de eklenerek çok 

yönlü bir Batılılaşma hareketi başlatılmıştır. Çin’in eski Konfuçyüsçülük 

öğretilerinin geri kalmışlığını kanıtlayan ve bir zamanlar ilgi dahi duyulmayan 

Batı teknolojisi, ortaya çıkan reform hareketinin ardından Çin için kurtuluş 

umuduna dönüşmüştür. Ancak sarayda bu hareket hoş karşılanmamış, Batıdan 

gelecek her şeye karşı çıkılmıştır. Reformistlerin batıl inançlara sahip olan 

İmparatoriçeden destek alamaması, batı ile olan iletişim sorunu, batıdan 

alınacak teknolojiyi kullanacak insan gücünün olmaması gibi sorunlar 

modernleşme hareketlerini aksatan unsurlardır. Ancak daha sonra 
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endüstrileşen batıya karşı saban kuvvetiyle ilerleyen Çin’in yapacağı çok fazla 

bir mücadelesinin olmaması sarayı mecburen reform adımlarını desteklemeye 

yöneltmiştir. 1862 yılında Tercümanlar Koleji açılmıştır. Rusça, Fransızca ve 

İngilizce gibi dillerin yanı sıra astronomi, matematik gibi derslere de yer 

verilmiş, Batılı eğitim alanında önemli bir modernizasyona olanak sağlanmış 

ve bazı öğrenciler Amerika’ya eğitim amaçlı gönderilmişti. 1872 yılında Qing 

Hükümeti Zeng Guofan ve Li Hongzhang’ın isteği üzerine ilk çocuk grubunu 

Amerika’ya göndermiştir. Daha sonra bu ülkelere Japonya, Fransa, Almanya, 

İngiltere de eklenmiştir. Aynı zamanda hükümet, Shen Hao ve Li 

Hongzhang’dan Fujian Denizcilik Okulu’ndaki öğrencileri Avrupa’ya gemi 

yapımı ve navigasyon teknolojisini incelemek üzere göndermelerini 

istemiştir. Öğrenciler 1879 yılında Çin’e dönmeye başlamışlardır. (Karlova, 

2011) 

 

Yüz Gün Reform Hareketi （维新运动-戊戌变法-百日维新）75 

Weixin Pai (Reformcular 维新派), 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya 

çıkan Çin’in burjuva sınıfı siyasi gruplarından biridir. Kang Youwei76, Tan 

Sitong77, Yan Fu78, Liang Qichao gibi isimler bu hareketin önderliğini yapmış, 

Batıdan öğrenmeyi yeni bir boyuta taşıyarak sadece Batının teknolojisini 

değil, ideolojisini de takip etmeyi savunmuşlardır. Var olma mücadelesi 

ortasında, git gide daha fazla kişi, reformculara karşı bir eğilim ve sempati 

beslemeye başlamıştır. Bu dönemde, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan Sitong 

ve Yan Fu’nun başını çektiği entelektüeller Çin modern düşüncesinde 

aydınlanma hareketi başlatmışlardır. Bu tarz bir tarihi zeminde, burjuva 

sınıfının ideolojisi hızla yayılmış ve İmparator Guangxu 79 ’nün de onayı 

alındıktan sonra 1898 yılında Yüz Gün Reformları dediğimiz siyasal bir 

 
75 11 Haziran 1898-21 Eylül 1898 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

76 Başını çektiği Yüz Gün Reform Hareketi imparator Guangxu’den destek almasına rağmen, 
reform karşıtı muhafazakâr kesim yüzünden başarısız olduktan sonra sürgüne gönderilen 

reformcu, düşünür ve devlet adamı. Çin’in anayasal monarşiye geçmesi için önergelerde 

bulunmuş ancak kabul görmemiştir. 

77 Tan Sitong, Yüz Gün Reformlarının altı beyefendisi olarak adlandırılan altı kişiden biridir. 
Başını çektiği reform hareketinin başarısız olmasının ardından Dul imparatoriçe Cixi tarafından 

idam edilmiştir. 

78 Yan Fu, yaşadığı dönemde yaptığı çevirilerle adından söz ettirmiştir. Batı kültüründen yaptığı 

çeviri çalışmaları sayesinde Çin’de Batılı fikirler filizlenmeye başlamıştır. Özellikle Huxley ve 

Darwin’den yaptığı çeviriler Çinli aydınlar üzerinde büyük etkiler yaratmıştır.  
79 Asıl adı Zaitian olan imparator Guangxu, Qing hanedanının dokuzuncu imparatorudur. 

Hükümdarlığının büyük bölümünde dul imparatoriçe Cixi yönetime egemen olmuş ve 

modernleşmeyi amaçlayan reformları yürürlüğe koymasını engellemiştir. 
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harekete, daha doğrusu Çin tarzı bir aydınlanma hareketine dönüşmüştür 

(Zhang, 2013) . 

Yüz Gün Reformlarının iki önemli amacı; Çin halkını reformlarla 

kurtarmaya çalışmak ve ekonomik kazancı geliştirmekti. Bu hareket, Afyon 

Savaşlarından sonra batılı güçlere başkaldırıyı ve ülkenin kurtuluşu için 

verilen mücadeleyi başka bir aşamaya taşımıştır. Hareketin başlangıç tarihi 

sebebiyle Wuxu Reformları da denen Yüz Gün Reformları’nın en önemli ismi 

olan Kang Youwei, imparatora eğitimden ekonomiye, devlet kurumlarından 

orduya değin pek çok alanda yapılması gerekli reform taslaklarını sunmuştur. 

Reformcuların siyasi istekleri meclisin açılması, sivil hakları, hükümdarın 

haklarının kısıtlanması, anayasal monarşinin getirilmesi ve kapitalist bir 

ekonominin geliştirilmesi gibi önergelerdi (Zhang, 2013). 

Kang Youwei ilk önergesini 1888’de, ikincisini ise 1894’te sunmuştur. 

İkinci önergede askeri, idari, ekonomik ve eğitim alanlarında yapılanmanın 

gerekli olduğunu dile getirmektedir. Ekonomik reformu altı başlık altında 

toplamaktadır. Bunlar; kâğıt para sistemi, gümüş sikke dökülmesi, 

makineleşme, madencilik, demir ve deniz yolları ile modern posta teşkilatının 

kurulması idi. (Kırilen, 2013) Kang Youwei, halkın ekonomik açıdan 

güçlendirilmesi içinse dört yöntem önermektedir. Bunlar; tarıma öncelik 

verilmesi, endüstrinin desteklenmesi, ticaretin ve yatırımın desteklenmesi ve 

fakirlere sahip çıkılmasıdır. Reformcular, bir yandan reform isteklerinin 

siyasal ayağıyla uğraşırken bir yandan da aktif bir şekilde modern gazete ve 

dergi çıkarmak ile ilgilendiler. Çok sayıda çeviri yaparak Batı modern 

burjuvazi sınıfının fikirlerini yaymaya çalıştılar (Zhang, 2013). 

İstenilen bu reformlar saraydaki muhafazakâr kesimi oldukça rahatsız 

etti. Dul İmparatoriçe Cixi80 etrafında toplanan reform karşıtları, yaptığı bir 

darbeyle yönetime el koydu. Yapılmak üzere olunan tüm düzenlemeler 

kaldırıldı ve emirlere karşı gelenler cezalandırıldı. Chen Baozhen, Chen Sanli, 

Zhang Yinhuan gibi kişiler ya sürgüne gönderildi ya da görevlerine son 

verildi. Genç hükümdar Yazlık Saray’a kapatıldı; gözdesi dışında kimseyle 

görüşmesine izin verilmedi (Kırilen, 2013). Kang Youwei ve Liang Qichao 

Japonya’ya kaçmayı başarmış ancak Wuxu reformlarının altı beyefendisi81 

olarak tabir edilen önemli reformcular idam edilmekten kurtulamamıştır. 

 
80 Cixi慈禧, 1835-1908 yılları arasında yaşamış Çin’in son hanedanı Qing-Mançu Hanedanının 

imparatoriçesidir. Çin tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü kadın figürlerinden biridir. Bazı 

tarihçilere göre gelenekçi ve reform karşıtı tavırları yüzünden hanedanlığın çöküşünün 

sorumlusudur. 

81 戊戌六君子 olarak bilinen ve yukarıda bahsi geçen altı kişi Tan Sitong, Kang Guangren, Lin 

Xu, Yang Shentou, Yang Rui, Liu Guangdi bu hareketin önde gelen isimleridir. 
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Tüm bu baskılar altında, önceden reformculara destek vermiş olan 

Zhang Zhidong ve arkadaşları, darbeden sonra kendilerini korumak için 

reformcularla aralarındaki tüm ilişkiyi kesmeye çabalamıştır. Darbe 

sonrasında hemen bir bildiri yazarak onları ağır bir şekilde eleştirmiştir ve 

birçok kez Çin’deki Japon büyükelçiden Japonya’ya kaçan Kang Youwei ve 

Liang Qichao’un Çin’e iade edilmelerini talep etmiştir (Li, 1998). 

Büyük umutlarla başlayan bu reform hareketi tam yüz üç gün sonra 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak hareketin yenilgiyle sonuçlanması, reform 

isteklerinin sonu olmamıştır. İmparatoriçe Cixi’nin ölümünün ardından 

reform talepleri yeniden yükselmeye başlamış, kapsamlı anayasal reform 

taslakları hazırlanmıştır. Ancak bu çalışmaların uygulaya konulması 1911 

Devrimi82 ile mümkün olmuştur (Dillion, 2016:133). 

 

Boksör İsyanı 

19. yüzyıl sonlarına doğru Çinliler arasında, özellikle de anlaşma 

limanlarına yakın bölgelerde yaşayanlarda, ülkedeki artan yabancı varlığına 

ve misyonerlik faaliyetlerine karşı bir nefret duyulmaktaydı. O dönemler Çin 

ekonomik yönden zor bir dönem geçirmekte ve bunun sebebi olarak yabancı 

malların pazara girişi, batılı işyerlerinin ve demiryollarının açılması, yabancı 

paraların dolaşımı görülüyordu. Ülke genelinde artan işsizlik ve yoksulluk 

halkı taşkınlık yapmaya zorluyordu. Ayrıca ara ara yaşanan büyük doğal 

afetler, halkın yabancı düşmanlığını perçinliyordu. Yaygın olan batıl inançlara 

göre, bu felaketlerden, binaların nereye ve nasıl inşa edileceğine dair kurallar 

koyan Fengshui 83  gibi geleneksel ritüelleri dikkate almadan fabrikalar, 

kiliseler ve demiryolları döşeyen yabancılar sorumluydu. Seller, yabancıların 

doğaya müdahalesi karşısında Gök’ün intikamıydı (Dillon, 2016). 

Toplumda günden güne artan bu yabancı nefretinin sonunda patlak 

veren bu ayaklanma Boksör İsyanı84  olarak bilinir. İsyancıların ilk olarak 

Shangdong eyaletinde başlattıkları saldırılar 1898-1901 yılları arasında sürer. 

Hem yabancılara hem de onlarla ilişkileri olan Çinlilere ve Hıristiyan nüfusa 

karşı saldırıların artmasıyla bir kargaşa ortamı oluşur. Bu ayaklanma kısa 

sürede büyür, köylülerin de katılmasıyla içinden çıkılamayacak öyle bir hal 

alır ki batılı devletler ayaklanmaya müdahale etmek durumunda kalırlar. Batı 

ile savaşan Çin yine askeri organizasyondaki eksiklikleri yüzünden ve batının 

 
82 1911 Devrimi aşağıda ele alınmıştır. 
83 Fengshui, 3000 yıldan çok daha eski bir tarihe dayandığı düşünülen insan ve doğa/çevre 

arasındaki ilişkiyi anlatan mekân düzenleme sanatıdır. 

84 Ayrıntılı bilgi için bk. (Görez, 2018, s. 119-134). 
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düzenli askeri sistemine karşı direnç gösteremeyerek gerekli savunmayı 

yapamamıştır (Karlova, 2011).  

7 Eylül 1901’de müttefik güçler, Qing Yönetimi arasında Boksör 

Protokolü (辛丑条约 Xinchou Tiaoyue) imzalanmıştır. Bu yıl geleneksel Çin 

takvimine göre Xinchou Yılı olduğundan bu anlaşmaya Xinchou Antlaşması 

denmiştir (Lu, 1982). Antlaşma, öldürülen diplomatlar için özür talebi, elçilik 

bölgesinde hiçbir Çinliye yerleşim hakkı verilmemesi ve elçiliklerin 

kendilerini savunma amaçlı ordu ve polis örgütleri kurmalarına izin verme 

gibi 12 ağır maddeden oluşmaktaydı. Ayrıca anlaşmaya göre Qing Hükümeti 

Boksör Tazminatı olarak bilinen yüklü miktarda para ödeyecek, Tianjin, 

Lanfang, Lanzhou gibi yeni şehirler batılıların kontrolüne bırakılacak, isyana 

katılanlar cezalandırılacaktı (Dillon, 2016). 

 

Xinhai Devrimi, 1911 (辛亥革命)  

Xinchou Antlaşmasının imzalanmasının ardından Qing Yönetimine 

karşı toplumda zaten var olan kin ve nefret bir kat daha artmıştır. Başka 

seçeneği kalmayan Qing Yönetimi, önceden karşı çıktığı reformları kabul 

etmek zorunda kalmıştır. Yeni okullar açarak sanayileşmeyi ve burjuva 

sınıfının gelişiminin desteklenmesine ve hatta ordunun yenilenmesinden 

askeriyede modernleşmeye kadar pek çok alanda reform düzenlenmesine 

rağmen yönetim sistemi açısından bir değişikliğe karşı çıkmışlardır. Ancak bu 

reformlar, halkı ve aydın kesimi tatmin etmeye yetmemiş, halkın çoğunluğu 

Cumhuriyet yanlısı fikirlere yaklaşmıştır. İnsanlarda Qing Hanedanlığına 

karşı en ufak bir güven kalmamıştır, zaten temelleri bir süredir sallanan 

imparatorluk yıkılmak üzeredir. Tüm bu gelişmeler Cumhuriyetçilerin 

faaliyetlerini hızlandırmasını sağlamıştır. Sun Yat-sen (孙中山  - Sūn 

Zhōngshān) 85  etrafında örgütlenen grup, gittikçe daha fazla katılımcıya 

ulaşmıştır. Güneyde halkın çoğunluğu Mançu karşıtıdır. Sonuç olarak 

1911’de Sun Yat-sen önderliğinde yapılan devrimle, Çin’in son hanedanlığı 

olan Qing Hanedanlığı yıkılarak tarihe karışmış, yerine geçici başkan olarak 

Sun Yat-sen’in geçtiği Çin Cumhuriyeti kurulmuştur.  

1911 yılında gerçekleşen Xinhai Devrimi feodal imparatorluk sistemine 

son vermiş ve toplumun temel taleplerini karşılayabilecek bir sistem 

getirmişti, ayrıca I. Dünya Savaşı sebebiyle emperyalist ülkelerin birbirleriyle 

mücadeleye başlaması, bu ülkelerin Çin üzerinde kurdukları ablukanın güç 

kaybetmesine ve böylelikle Çin hükümetinin rahatlamasına olanak sağlamıştı. 

 
85 Dr. Sun Yat-sen ya da bir diğer ismi ile Sun Zhongshan. 1866 – 1925 yılları arasında yaşamış 

olan Çinli politikacı ve düşünürdür. İmparatorluğun yıkılış sürecinde etkin rol oynamış ve Çin 

Cumhuriyeti’ni yönetmiştir. 
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Bundan sonra Çin sanayisi de gelişme yoluna girmiş, yeni toplumun inşası hız 

kazanmıştı. Qing hanedanlığının son dönemlerinde eğitim alanında yeni 

sistemlerin denenmesi, batılı düşünce akımlarından etkilenen bir aydın nesil 

oluşmasını sağlamıştı. Bu kişiler ileride Edebiyat Devrimi’nde rol 

oynayacaklardı. Bu dönemde ayrıca modern matbaa tekniklerinin Çin’e girişi, 

edebiyat alanındaki dergilerin basımını da hızlandırmıştı. Entelektüel kesimin 

dünya görüşünün ve bakış açısının değişip gelişmesiyle birlikte Yeni Kültür 

Hareketi ve Edebiyat Devrimi’ne zemin hazırlamıştı (Qian, 1998). 

 

Edebi Gelişmeler: 1915-1919 

Xinhai Devrimi’ne kadar daha çok siyasi tarih süreci hakkında bilgi 

verilmişken, bu bölümde ise edebiyat alanında yapılan çalışmalara değinilmiş 

ve yakın dönem Çin edebiyatı gelişmeleri temel hatlarıyla incelenmiştir.  

Eylül 1915’te Shanghai’da yayınlanmaya başlanan Gençlik Dergisi （

青年杂志）Yeni Edebiyat Akımının başlangıcı olmuştur. İlk sayısında (15 

Eylül 1915) adı Gençlik Dergisi iken, ikinci sayıdan itibaren (Eylül 1916) Yeni 

Gençlik Dergisi（新青年）adını kullanmaya başlamıştır. Derginin editörü 

Yeni Kültür Hareketi öncülerinden ve Çin Komünist Partisi kurucularından 

olan Chen Duxiu （陈独秀） ’dur (Zhu, 2011). Dergide yeni edebiyat 

akımının temsilcilerine yer verilmeye başlanmıştır. Edebiyattaki otokratik 

sistemin parçalanmasını isteyen ve düşünce özgürlüğünü destekleyen Yi 

Baisha （易白沙）, Li Dazhao（李大钊）, Wu Yu （吴麌）gibi yazarlar 

ardı ardına makaleler yayınlıyor, imparatorluk rejiminin korunması 

gerektiğini savunan gelenekçilere ağır bir şekilde saldırıyorlardı. Konfuçyüs’e 

ait olan San Gang Wu Chang （三纲五常） 86  felsefesinin miadını 

doldurduğunu ve bu görüşün Çin’in demokratik cumhuriyet yolundaki en 

büyük engeli olduğunu savunuyorlardı. Bu görüş Konfuçyüs öğretilerinin 

tamamına karşı olmak demek değildi. Li Dazhao bunu “sadece otokratik 

yönetim sisteminin ruhuna saldırmak” olarak yorumluyordu (Qian, 1998). 

Kısacası bu fikirsel saldırıların asıl hedefi Çin’in feodal imparatorluk 

sistemiydi. 

Yeni Kültür Hareketi’nin geleneksel fikirlere karşı bu aceleci ve katı 

tavrı, geleneksel düşünce akımları içindeki mantıklı fikirlerin ayrıştırılıp, 

modern edebiyat hareketi içinde kullanılabilmesine elbette hemen olanak 

sağlamamıştı. Asıl amaç eski engelleri yıkıp yeni yollar açmaktı. Yeni Gençlik 

 
86  Feodal Çin toplumundaki ahlak standartları. Üç ana rehberlik; babanın oğula, kocanın 

karısına ve yöneticilerin emrindekilere liderlik etmesi; beş erdemli insan meziyeti ise; 

yardımseverlik, dürüstlük, doğruluk, bilgelik ve sadakattir. 
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Dergisi liderliğinde “her şeye baştan değer biçme” düşüncesiyle eleştirel bir 

bakış açısı takınılmış, din, iş, eğitim, kadın, edebiyat ve hatta namus gibi pek 

çok konu etrafında tartışmalar başlamıştı. Dolayısıyla toplumda bir eleştiri ve 

tartışma havası oluşmuştu. Artık fikirsel aydınlanmanın konuları belirlenmiş, 

fikir özgürlüğü prensibinin gerçekleşmesi için gerekli ön koşullar 

hazırlanmaya başlamıştı (Qian, 1998). 

Yeni Kültür Hareketi’nin fikirsel aydınlanma üzerindeki ikinci görevi 

ise batı edebiyatını incelemek ve tanımaktı. Ancak yeni haberlerin tam olarak 

elde edilememesi, dünyadaki yeni fikir akımlarını zamanında 

yakalanamaması bu görev için engel teşkil ediyordu. Ayrıca batı kültürünün 

direkt olarak örnek alınması olumsuz etkilere de sebep olmaktaydı. Bu sorun, 

doğru olmayan fikirleri ortadan kaldırmaktan ziyade yanlışlarının 

düzeltilmesiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılıyordu. Böylesine büyük bir 

dışa açılım, pek çok yabancı kültürün karşılaştırılabilmesini de sağlıyordu. 

Kısacası Yeni Kültür Hareketi doğrudan Edebiyat Devrimi’ne etki 

etmekteydi. Edebiyat Devrimi’nin özellikleri, ilerleyişi, sınırları ve 

kazanımları Yeni Kültür Hareketi ile yakından ilgiliydi. 

1917 yılının başlarında Chen Duxiu, Pekin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Fakültesi’nde dekanlık görevine getirildi. Dergi editörleri87 de onunla birlikte 

Pekin’e taşındılar ve dönüşümlü olarak editörlük görevi yaptılar. Zhou Zuoren 

ve Lu Xun de yazılar göndererek dergiyi desteklediler. Böylelikle Yeni 

Gençlik Dergisi, feodalizm ile mücadele edenlerin buluşma noktası haline 

geldi. Aynı dönemde Rektör Cai Yuanpei “kapsamlı ve özgür düşünce” 

görüşünü eğitim politikası olarak belirlemişti, bu da eski ve yeni düşüncelerin 

üniversitede tartışılıp eleştirilmesini sağlıyordu ve Yeni Kültür Hareketi Pekin 

Üniversitesi’ndeki bu özgürlük havasından faydalanmaktaydı (Qian, 1998). 

1917 yılında Hu Shi 88 , “Yeni Gençlik’te Edebiyatın İyileştirilmesi 

Üzerine Fikirler” başlıklı bir makale yayınlamıştır. Bu makalede Hu Shi, 

klasik edebiyatın yazı dilinin (wenyan文言） artık eski gücünü ve etkinliğini 

yitirdiğine, edebiyatın da modern toplumu yakalamak zorunda olduğuna ve 

dil-edebiyatta reform gerektiğine dikkat çekmiştir. Bunun için de sekiz 

gereklilikten bahsetmiştir: 

 
87 Li Dazhao, Hu Shi, Liu Bannong, Shen Yinmo, Qian Xuantong gibi isimler dergi editörlüğü 

yapmışlardır. 

88胡適 (1891 –1962). Yeni Kültür ve Edebiyatta Yenileşme Hareketinin temsilcilerinden olan 

Hu Shi, Pekin Üniversitesi Rektörü, Merkezi Araştırmalar Fakültesi Dekanı ve Çin’in Amerika 

Büyükelçisi görevlerinde bulunmuştur. Çin Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından biri olan Hu 

Shi, felsefe, tarih, eğitim ve kültür alanlarında da derin araştırmalarda bulunmuştur. 
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Somut anlam ve içerikle yazılmalı, gerçek dışı betimlemelerden 

kaçınılmalı, önceki yazılar taklit edilmemeli, üsluba ve dil kurallarına dikkat 

edilmeli, klasik gönderme ve telmihlerden kaçınılmalı, binlerce yıldır 

kullanılan cümle ve kalıplardan kaçınılarak açık anlatım benimsenmeli gibi 

ilkeler ortaya koyarak, kararlı ve ümitli olunması gerektiğini belirtmiştir (Hu, 

1917 ).  

Bu dönemde wenyan ile baihua (sade, anlaşılır dil) çatışması başka bir 

boyuta taşınarak eski-yeni çatışmasının da en önemli noktalarından biri haline 

gelmişti. Hu Shi’nın makalesi edebiyat devrimine önemli bir katkı sağlamıştı. 

Chen Duxiu da Yeni Gençlik’te “Edebiyat Devrimi Teorisi” adlı 

makalesini yayınladı. Makalede; “süslü aristokrat edebiyat yerine, 

anlaşılabilir samimi halk edebiyatı inşa edilmeli, eski basmakalıp gösterişli 

klasik edebiyat yerine, sade ve gerçeği yazan bir edebiyat inşa edilmeli, zor 

anlaşılan bir edebiyat yerine, anlaşılabilir olan ve topluma hitap eden bir 

edebiyat inşa edilmelidir.” görüşleri yer alıyordu (Qian, 1998). 

 Hu Shi ve Chen Duxiu’nun bu görüşleri daha sonra Qian Xuantong, Liu 

Bannong gibi çeşitli yazarlardan da karşılık buldu.  

Qian Xuantong, biçimsel konulara da dikkat çekmiştir. Buna göre el 

yazılarında, kitap baskısı fontlarının esas alınması, geleneksel biçim olan 

yukarıdan aşağı yazımın yerine soldan sağa yazımın tercih edilmesi, eski 

Çincede bulunmayan noktalama işaretlerine bağlı kalınması, tarih göstermede 

miladın esas alınması, rakamların uluslararası standartlarda Arap rakamlarıyla 

gösterilmesi dikkat edilmesi gereken noktalar olarak göze çarpmaktadır. 

Bunların yanında Qian Xuantong, edebi anlatımda doldurma dizelerden 

kaçınılması gerektiğini, devrik cümlelerin ve alegorinin terk edilmesi 

gerektiğini de öne sürmüştür. Aynı süreçte modern sözlükçülük ve dilbilgisi 

çalışmaları başlatılmış, yabancı sözcüklere Çince karşılıklar bulunmuş, belki 

de en önemlisi, sözlük seçiminde somut ve gerçek içeriği olan sözcüklerin 

tercih edilmesi telkin edilmiş ve metin yazılırken sözcüklerin sözlüklerdeki 

ilk anlamlarıyla kullanılması tavsiye edilmiştir (Kırilen, 2016).  

1918 yılında yazdığı bir yazısında Hu Shi, Edebiyat Devrimi ile Modern 

Kültür Hareketi’nin bir araya getirilmesi talebinde bulunmuş ve böylece 

Edebiyat Devrimi’nin etki alanını genişletmişti. Aynı yılın aralık ayında Zhou 

Zuoren, İnsan Edebiyatı adlı makalesinde hümanizmi edebiyatın temel 

prensiplerinden biri olarak kabul etmiş, 19. Yüzyıl Avrupa edebiyatının 

gelişmesinde büyük katkısı olan hümanizmi Çin’e taşımıştır. (Qian, 1998) 

1918 yılının sonlarında Chen Duxiu, Li Dazhao Haftalık İnceleme 

Dergisi’ni yayınlamaya başladılar. Pekin Üniversitesi öğrencelerinden Fu 

Sinian, Luo Jialun gibi kişiler Yeni Akım isimli bir dergi çıkardılar. Bu dergide 
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yeni edebiyat desteklenmiş, yabancı eserler Çinceye çevrilmiş, batı sanat ve 

edebiyat akımlarının tanıtımları yapılmış, bu tür girişimlerle Edebiyat 

Devrimi gün geçtikçe güçlenerek etkisini artırmıştır. 1918 yılının Mayıs’ında, 

Lu Xun, sade dille yazdığı, Bir Delinin Günlüğü (狂人日记 - Kuángrén Rìjì) 

isimli romanını yayınladı. Bu romanda “deli” karakterinin ağzından feodalist 

sistem ve onun ahlak teorisi “insan yiyen” olarak tasvir edilip suçlanmıştı, 

ayrıca romanda modern bir tarz ve şekil kullanılmıştı. Bunun ardından Lu Xun 

bir biri ardına Kong Yiji (孔乙己  - Kǒng Yǐjǐ) ve İlaç (药  - Yào) gibi 

romanlarını yayınladı, bu romanların hepsi de derin bir düşünceye ve 

tamamen modern bir roman tarzına sahipti. 

 

Dört Mayıs Hareketi （五四运动） 

1919 yılında yaşanan 4 Mayıs Hareketine geçmeden önce Birinci 

Dünya Savaşındaki bazı gelişmelerden bahsetmek gerekir. 1914 yılında 

savaşın patlak vermesiyle birlikte, Japonya Almanya’ya savaş ilan etmiş, 

Jiaonan-Jinan tren yolu hattını işgal etmiş, Shangdong eyaletini kontrolü 

altına almış ve Almanya’nın Shangdong üzerindeki tüm haklarına el 

koymuştu. 1918 yılında savaş sonlanırken Almanya kaybeden ülkelerden biri 

olmuştu. 18 Ocak 1919’da kazanan devletler Fransa’nın Paris kentinde Barış 

Konferansı düzenlediler. Toplantıda Çin heyeti, ülke üzerindeki güçlü 

ablukanın kaldırılmasını, Japonya ile Yuan Shikai arasında imzalanan 

protokolün iptalini, Almanya’dan Japonya’ya geçen Shangdong bölgesinin 

Çin’e geri verilmesini talep etti. Güçlü emperyalist ülkelerin kontrolündeki bu 

toplantıda Çin’in talepleri reddedildi ve Shangdong eyaletinin tüm hakları 

Japonya’ya verildi. Pekin hükümetinin bu anlaşmayı imzalamaya 

hazırlanması Çin halkının protestolarına sebep oldu. Çin’in Paris’teki 

görüşmelerden hiçbir istediğini alamadığını, Çin ve Japon hükümetlerinin 

gizliden anlaştıkları ve Almanya’nın Shangdong üzerindeki haklarının 

Japonlara geçeceği haberleri Çin’de yayılmıştı. Haberleri duyan öğrenciler, 

ilanlar dağıtarak bu gizli görüşmeyi ve anlaşmayı protesto etmek için 

organizasyon planladılar. 4 Mayıs günü, çeşitli üniversitelerden binlerce 

öğrenci, Çin’in Japonya’nın taleplerini kabul etmesi ve Shangdong’un 

Japonlara devredilmesini protesto etmek için Tiananmen meydanında 

toplandı. Öğrencilerin başlattığı bu eylemler, giderek büyüyerek toplumun 

tüm kesimine yayıldı.  

Olaylar patlak verdikten 15 gün içerisinde, insanlar bu harekete karşı 

ortak bir adlandırma bulamamış ve bazıları ‘öğrenci olayları’, ‘4 Mayıs günü 

olayları’, ‘4 gün olayları’ gibi isimler vermiştir. 26 Mayıs’ta Haftalık 
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Değerlendirme 89  isimli dergide yayınlanan Pekin Üniversitesi 

öğrencilerinden Luo Jialun’un “4 Mayıs Hareketinin Ruhu” isimli yazısını 

yayınlamış, başlıktan içeriğine kadar sık sık ‘4 Mayıs Hareketi’ adını 

kullanmıştır. Bundan sonra, hareketin adı ‘4 Mayıs Hareketi’ olarak 

anılmıştır. (Zhang, 2005) 

4 Mayıs günü Pekin’in üç büyük üniversitesinden üç binden fazla 

öğrenci “ölene kadar mücadele”, “Shangdong hakları geri alınsın”, “Paris 

Barış Konferansı’ndaki imzaları reddet”, “21 talebi yok say”, “Japon mallarını 

boykot et” gibi sloganlarla protestolara başlamışlardı. Otuz iki öğrenci 

tutuklandı. Öğrencilerin tutuklanması toplumda yankılandı, halk öğrencileri 

destekliyordu ve tutuklanan öğrenciler için de yeni protestolar 

düzenleniyordu. 19 Mayıs 1919’da Pekin’deki bütün öğrenciler dersleri 

boykot etme kararı aldı, bildiri metinleri tüm eyaletlere dağıtıldı. Tianjin, 

Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Chongqing, Nanchang, Changsha, Jinan’da 

öğrenciler Pekin’deki öğrencileri desteklediklerini açıkladı. Haziran ayına 

gelindiğinde öğrenci hareketleri yayılmaya devam ediyordu ve bu durum 

hükümet üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu. 3 Haziran günü yine büyük 

bir protesto düzenlendi. 170 öğrenci tutuklandı. 4 Haziran günü 

tutuklananların sayısı 800 olmuştu, bunun üzerine yeni eylemler başlıyordu. 5 

Haziran’da Shanghai’daki işçiler greve başladı. Bu grev çok geçmeden farklı 

bölgelere de yayıldı. Böylelikle hareketin kalbi Pekin’den Shanghai’a da 

kaymış oldu (Qian, 1998). 

11 Haziran’da Chen Duxiu ve beraberindekiler Pekin’e giderek “Pekin 

Halkının Bildirgesi”ni yayınladı. Bu bildirgede; “hükümet eğer halkın 

taleplerini kabul etmezse, biz öğrenciler, işçiler, askerler kendi reformlarımızı 

kendimiz gerçekleştireceğiz” yazıyordu. Chen Duxiu da bu bildirgenin 

yayınlanmasından sonra tutuklandı. Farklı yerlerdeki öğrenci toplulukları ve 

sivil toplum kuruluşları bu durum karşısında örgütlenerek, hükümetin bu 

baskıcı politikalarını protesto etti. Halkın bu kararlı duruşu karşısında sıkıntılı 

günler geçiren hükümet sonunda istifa etti.12 Haziran 1919’dan sonra işçiler 

grevlerine son verip işlerine, öğrenciler de boykotları bırakıp okullarına 

döndüler. Paris’teki Çin temsilcileri de barış anlaşmasını imzalamadı (Qian, 

1998). 

Modern Çin edebiyatının da başlangıcı sayılan ve eğitimden kültür 

sanata pek çok alana yansıyan 4 Mayıs Hareketi, yeni bir kültür hareketinin 

de yolunu açmıştır. Çinli aydınların çoğu Çin’in kurtuluşu için yalnızca 

Mançu Hanedanlığının yıkılıp yerine Cumhuriyet rejiminin gelmesini yeterli 

 
89 每周评论, 1918 yılında Chen Du Xiu ve Li Da Zhao tarafından yayınlanan haftalık dergi. 

Derginin ilk 25 haftasına Chen Du Xiu editörlük yapmış sonrasında Hu Shi editörlüğünü 

yapmıştır. 
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görmemekte, onun yerine Çin’in yüzyıllardır sıkıca sarıldığı ve Çin 

toplumunda ve siyasi yapısında muhafazakârlığı temsil eden Konfuçyüs 

öğretilerinden vazgeçmesinin gerektiği sosyal bir devrim istemekteydi. 

Geleneksel Çin kültürünü ve Konfuçyüs öğretilerini modernleşmenin 

başarısız olmasının sebebi olarak gören genç yazarlar, halkın eğitiminin 

önünde bir engel olarak gördükleri klasik edebiyat diline savaş açarak, dilin 

sadeleştirilmesi ve halkın anlayabileceği, günlük konuşma dilinde yazılmış 

eserler vermek için adım attılar. Amaçları eskilerin klasik edebiyatının yerini 

almak üzere halkın yaşayan dilinde yeni bir edebiyat geliştirmekti. Bu tarz 

fikirlere sahip genç yazarlar öncülüğünde, ülke genelinde geleneksel 

kültürdeki fikirlerin ve kurumların çoğuna karşı protesto ve kültürü modern 

tekniklerle yeniden yorumlama hareketi başladı.  

Yeni Kültür Hareketi dediğimiz bu hareket, Hu Shi ve Chen Duxiu 

başını çektiği yazarlar, reformcu dergilerdeki makalelerinde ayrıca deneme ve 

öykülerinde halkın daha rahat anlayabileceği basit bir dil kullanmaya gayret 

etmişlerdir. Dergilerde döneme hâkim eğilimler ve bu eğilimlere uyma 

zorunluluğunu tartışan sayısız makale bulunmaktaydı. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra, Yeni Gençlik (新青年), Yeni Eğilim (新潮), Haftalık 

Analiz (每週评论 ), Genç Çin (少年中国) gibi dergiler, yeni bir çağın 

başlangıcını tartışan makalelerle doluydu. Bu makalelere örnek olarak Li 

Dazhao’un Yeniçağ (新紀元, 1919), Luo Jialun’nun Bugünün Dünyasında 

Yeni Eğilim （今日之世界新潮, 1919） ve Cai Yuanpei’in I. Dünya Savaşı 

ve Felsefe (欧战与哲学 , 1918) makaleleri gösterilebilir. Farklı yazarlar 

tarafından kaleme alınsa da, ortak olarak vurgulanan bir şey vardı ki o da; 

demokrasi, sosyalizm ve karşılıklı yardım gibi fikirlerle bağlantılı “yeni 

düşünce geleneği” idi (Jarkko, 2011 7:2). 

Mart 1920’de Hu Shi’nın yayınladığı deneme şiirler（尝试集）, yeni 

Çin şiirinin ilk koleksiyonudur. Yine Guo Moruo’nun şiir koleksiyonu 

Tanrıça（女神）4 Mayıs ruhunun en güçlü sesi olmayı başarmıştır. Öykü ve 

romancılık alanında ise Lu Xun şüphesiz en seçkin temsilcidir. Sadeleştirilmiş 

bir dilde yazan Yu Dafu ve Mao Dun gibi pek çok yazar modern yazı stilleriyle 

ilgi çekmeyi başarmışlardır (Zhu, 2011). 
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SONUÇ 

 Yakın dönem Çin tarihinde 1840 Afyon Savaşı ile başlayan Çin’in 

sömürgeleşme süreci yıllarca sürmüştür. Batılı devletlerin talepleri, ardı 

ardına yapılan anlaşmalar Qing Yönetimini zorlu bir sürece sokmuş, dış 

güçlerle mücadele ederken ülke içinde çıkan isyanlarla da baş etmeye 

çalışmıştır. Çin, uğradığı yenilgiler sonrası kendisini yenilemesi gerektiğine 

karar vermiş ve modernleşme yolunda adımlar atmaya çalışmıştır. Gerek 

farklı fikirlerin yükselişi gerek İmparatoriçe Cixi’nin engelleri sonucu tam 

anlamıyla başarılı olamamış olsa da bu yolda büyük adımlar atıldığı 

söylenebilir. Sun Yat-sen önderliğinde yapılan devrimle hanedanlık tarihe 

karışmış ve Çin Cumhuriyeti kurulmuştur.  

Birinci Dünya Savaşı’nda emperyalist ülkelerin birbirleriyle 

mücadeleye başlaması, bu ülkelerin Çin üzerinde kurdukları ablukanın güç 

kaybetmesine ve böylelikle Çin hükümetinin rahatlamasına olanak sağlamıştı. 

Daha sonra Çin sanayisi de gelişme yoluna girmiş, yeni toplumun inşası hız 

kazanmıştır. Qing Hanedanlığının son dönemlerinde eğitim alanında yeni 

sistemlerin denenmesi, eğitim amacıyla yurtdışına giden öğrencilerin ülkeye 

dönmesi gibi gelişmeler batılı düşünce akımlarından etkilenen bir aydın nesil 

oluşmasını da sağlamıştır. Bu aydın neslin canlı, istekli, ilerici ve devrimci 

hareketleri 20.yy’ın ilk çeyreğinde kendini göstermiş ve Çin’i bambaşka bir 

değişime sürüklemeye başlamıştır.  

Tüm bu süreçler Çin edebiyatında ortaya çıkan modernleşme 

çabalarında ve yeni edebiyat akımının doğuşunda etkili olmuştur. Konfüçyüs 

geleneğine karşı çıkan ve modern fikirleri benimseyen yazarlar çeşitli dergiler 

etrafında bir araya gelerek modern Çin edebiyatının temellerini atmışlardır. 

Yabancı edebi eserler Çinceye çevrilmiş, Batı edebiyatı örnek alınmaya 

başlanmıştır. Çin’in klasik edebiyat dilinin terk edilerek sade, gündelik 

anlatımların hâkim olduğu bir edebiyatın taşları döşenmiştir. Hümanizm 

akımı edebiyatı biçimlendirmeye başlamış ve edebi eserler halka yönelik bir 

nitelik kazanmıştır. Böylece Çin edebiyatı bir taraftan Batıya diğer taraftan da 

halkın bizzat kendisine açılmıştır.  

Gerek edebiyatta gerekse toplumsal hayatta yaşanan bu dönüşümler 

yirminci yüzyıl Çin tarihinin en önemli toplumsal hareketi olan 4 Mayıs 

hareketinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Modern Çin edebiyatının 

da başlangıcı sayılan ve eğitimden kültür sanata pek çok alana yansıyan 4 

Mayıs Hareketi, toplumda geniş etkiler yaratmış, çok büyük kazanımlar elde 

etmiştir. 4 Mayıs Hareketi, Modern Çin Edebiyatı için bir dönüm noktası 

olmuş ve kökten bir yenilenme ile Çin edebiyatı adeta baştan doğmuştur. 

Edebi içerik, şekil ve bakış açısı gibi birçok alanda değişimler ve gelişimler 

gerçekleşmiş ve Çin edebiyatı özgürleşmiştir. 
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